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1. INTRODUCCIÓ
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L’objectiu central d’aquest Pla Sectorial d’Enfortiment Comercial Urbà és disposar
d’informació per adaptar el model comercial actual La Bisbal d’Empordà a les
noves tendències de consum i així encarar el futur amb les millors condicions
possibles.

Aquest Pla Estratègic de comerç és un instrument per la presa de decisions en
l’àmbit comercial, i per la programació, planificació i execució per part de tots els
agents implicats de les accions necessàries per l’adequació del teixit comercial.

1. INTRODUCCIÓ
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OBJECTIU

✓ Disposar d’una visió 
real del sector 
comercial, del 
territori i dels hàbits 
de compra dels seus 
residents i visitants.

✓ Detectar els diferents 
elements tractors del 
territori (turisme,...) i 
les possibles 
interrelacions amb 
l’activitat comercial.

✓ Fixar una pla d’acció 
consensuat pel 
desenvolupament 
comercial del territori, que 
guiï els diferents passos a 
seguir.

✓ Generar un debat 
d’idees per posar en 
valor l’activitat 
comercial. 

Recollida i anàlisi de la 
informació

Reflexió estratègica Implementació
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1. INTRODUCCIÓ
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METODOLOGIA de treball

Informació primària: Informació generada pels nostres tècnics, des de diferents 
òptiques per tal de conèixer la realitat territorial i la percepció dels diferents 
agents implicats.

Enquestes als empresaris del teixit comercial del municipi

Observació “in situ” de l’estructura comercial i urbanística del municipi

Auditoria comercial quantitativa i qualitativa de les zones comercials del municipi

Enquestes d’atractivitat i hàbits de compra als residents i als visitants (turisme)

Focus-group amb comerciants del municipi: Zona Centre i carrer Aigüeta

Entrevistes amb agents implicats: Associació de comerciants, tècnics de
l’Ajuntament de les àrees d’urbanisme, comerç i turisme.

Recopilació d’informació 
secundària disponible sobre la 

localitat.
Anàlisi sociodemogràfic i 

mercat potencial

Recopilació d’informació 
primària com a tècnica base 

d’investigació de mercat.

Informació secundària disponible.

Dades de la Web de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà

Enquesta INE de Pressupostos familiars

IDESCAT. Dades sobre el municipi de La Bisbal d’Empordà

ESRI. Representació sòcio-geogràfica de dades en el municipi

XIFRA. Informació estadística del municipi de La Bisbal d’Empordà
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2. CARACTERITZACIÓ DE LA 
DEMANDA I MERCAT POTENCIAL
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2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL

SITUACIÓ GEOGRÀFICA
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Tot i ser capital de comarca, només
agrupa el 8% de la seva població i té
5 municipis per damunt de la seva
població.

La Bisbal d’Empordà és la capital de 
la comarca del Baix Empordà.

Compta amb 10.859 habitants 
(XIFRA, 2018).

35 Km – 38 Min.

37 Km – 40 Min.

15 Km – 18 Min.

15 Km – 20 Min.

21 Km – 25 Min.
29 Km – 26 Min.

Població %

Palafrugell 22.860 17,1%

Sant Feliu de Guíxols 21.824 16,4%

Palamós 17.898 13,4%

Torroella de Montgrí 11.537 8,6%

Calonge i Sant Antoni 10.897 8,2%

Bisbal d'Empordà, la 10.859 8,1%

Castell-Platja d'Aro 10.585 7,9%

Santa Cristina d'Aro 5.203 3,9%

Begur 3.934 2,9%

Pals 2.461 1,8%

Forallac 1.713 1,3%

Mont-ras 1.691 1,3%
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ I PERSPECTIVES DE FUTUR
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La població de la Bisbal d’Empordà va
créixer entre els anys 2002 i 2009, però
en aquests últims 10 anys s’ha
mantingut estable.

2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL

El patró de creixement és similar en tots
els municipis de comparació i assimilable
també a La Bisbal d’Empordà. A excepció
de Castelló d'Empúries, que va tenir un
creixement més pronunciat fins al 2010 i
després una davallada més forta i de
Santa Coloma de Farners, que el
creixement ha estat sostingut fins al
2015.
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LA POBLACIÓ ETCA
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La població ETCA fa
decréixer el nombre de
població a La Bisbal.

És a dir, hi ha més
població que marxa del
municipi que la que hi
accedeix, fins hi tot tenint
en compte el turisme
visitant o les segones
residències.

Decreix la demanda.

El teixit comercial compta amb diferents tipus de demanda, que tenen usos diferents de la ciutat i necessitats i hàbits de compra
també diferents dels residents.

L’oferta ha de saber-se adaptar a diferents tipus de demanda per tal de crear oportunitats de venda.

2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL

Font: Idescat. 
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L’ÀREA D’INFLUÈNCIA
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✓ A 5 minuts en cotxe, la isòcrona resultant és la del municipi de La Bisbal d’Empordà i una part important del nucli del municipi
de Forallac i Canapost. Són 12.572 habitants.

2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL
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L’ÀREA D’INFLUÈNCIA
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✓ A 10 minuts en cotxe, la isòcrona resultant inclou 8 municipis del voltant de La Bisbal. Són 16.213 persones.

2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL

Isocrona 10 min cotxe 16.213

Bisbal d'Empordà, la 10.859

Forallac 1.713

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1.274

Corçà 1.253

Parlavà 394

Ullastret 286

Rupià 269

Torrent 165
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CAPACITAT ECONÒMICA DE LA POBLACIÓ
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L’índex de Renda Familiar Disponible està 
26,5 punts per sota de la mitjana de 
Catalunya.

2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL

Gràfic RFDB per habitant. Xifra- Idescat.

RFDB milers 

d'euros

milers 

d'euros

índex 

Catalunya=100

2016 132.000 12,5 73,5

2015 131.699 12,5 74,2

2014 130.207 12,3 74,7

2013 130.012 12,3 76

2012 136.174 12,9 79,2

2011 139.231 13,3 79,8

RFDB per habitant
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CAPACITAT ECONÒMICA DE LA POBLACIÓ

13

La capacitat econòmica de la població resident indica la quantitat de despesa que es podrà realitzar en el sector comercial per a
adquirir bens. No n’hi ha prou en conèixer la quantitat de clients potencials que té un àmbit, sinó si aquests clients poden
efectuar despesa o no.

Al municipi de La Bisbal, segons dades teòriques, la població té 27 punts menys de capacitat de despesa que la mitja de
Catalunya.

Gràfic RFDB per habitant( Catalunya=100). Idescat.

2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL

RFDBmilers 

d'euros
milers d'euros

índex 

Catalunya=100

Palamós 248.137 14,3 84

Santa Cristina d'Aro 72.247 14,2 83,9

Calonge i Sant Antoni 143.429 13,6 79,9

Sant Feliu de Guíxols 288.379 13,5 79,5

Torroella de Montgrí 148.240 13,1 77,2

Bisbal d'Empordà, la 132.000 12,5 73,5

Palafrugell 273.842 12,2 72

Castell-Platja d'Aro 126.143 12,1 71,5

1.768.418 13,6 79,8Baix Empordà

Renda familiar disponible bruta (RFDB). Base 2010. ÍndexMunicipis 

de la comarca. Baix Empordà. 2016

RFDB per habitant
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CAPACITAT ECONÒMICA DE LA POBLACIÓ
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2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL



Pla d’enfortiment comercial - La Bisbal d’Empordà 

CAPACITAT ECONÒMICA DE LA POBLACIÓ - ATUR
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Gràfic Atur registrat per habitant. Idescat.

2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL
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LA POBLACIÓ NOUVINGUDA

16

La tipologia de població i les característiques sòcio-demogràfiques afecten als hàbits de compra i a les necessitats dels
consumidors i per tant afecten a la tipologia d’oferta adient.

2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL
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2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL

LA POBLACIÓ NOUVINGUDA

En la majoria dels
municipis de comparació
més propers hi ha un
elevat nombre de
població nouvinguda.

Castelló d'Empúries és el
que té un nivell més
elevat.

El percentatge de La
Bisbal està sobre el 20%,
per sota de municipis
com, Castell-Platja d’Aro,
Torroella de Montgrí i
Calonge i lleugerament
per sobre de Llagostera i
Cassà de la Selva.
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EL MERCAT POTENCIAL

2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL

Index La Bisbal - CAT
Index Àrea influència La 

Bisbal - CAT
73,5 79,8

Despesa mitja per 

persona a CAT 2017
%

Despesa per persona a La 

Bisbal

Despesa per persona a 

àrea influència La Bisbal
Alimentació fresca 1.264,36 28,7% 929,30 1.008,96

Alimentació seca 477,93 10,8% 351,28 381,39

Alimentació 1.742,29 39,5% 1.280,58 1.390,35

Begudes 178,31 4,0% 131,06 142,29

Alimentació + begudes 1.920,60 43,6% 1.411,64 1.532,64

Quotidià no alimentari 385,18 8,7% 283,11 307,37

Equipament persona 670,31 15,2% 492,67 534,90

Equipament de la llar 423,05 9,6% 310,94 337,59

Lleure i cultura 326,13 7,4% 239,70 260,25

Tabacs i narcòtics 119,82 2,7% 88,07 95,62

Automoció 561,35 12,7% 412,59 447,96

Total consum comercialitzable 4.406,44 100% 3.238,73 3.516,34

Consum en restauració 1.037,67 762,69 828,06

Consum en perruqueria i estètica 164,12 120,63 130,97



Pla d’enfortiment comercial - La Bisbal d’Empordà 
19

EL MERCAT POTENCIAL: EL MUNICIPI DE LA BISBAL (ISÒCRONA 10 MIN EN COTXE)

2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL

La Bisbal d'Empordà

49,3%

Població 10.859 16.213

La Bisbal: despesa x 

persona

Mercat potencial 

municipi La Bisbal

Mercat potencial 

àrea d'influència

Alimentació fresca 929,30 10.091.304,3 15.066.794,1

Alimentació seca 351,28 3.814.548,1 5.695.300,5

Alimentació 1.280,58 13.905.852,43 20.762.094,61

Begudes 131,06 1.423.157,19 2.124.840,92

Alimentació + begudes 1.411,64 15.329.009,62 22.886.935,53

Quotidià no alimentari 283,11 3.074.262,17 4.590.018,65

Equipament persona 492,67 5.349.956,94 7.987.738,45

Equipament de la llar 310,94 3.376.526,06 5.041.312,93

Lleure i cultura 239,70 2.602.954,97 3.886.334,74

Tabacs i narcòtics 88,07 956.327,15 1.427.841,62

Automoció 412,59 4.480.339,24 6.689.358,15

Total consum comercialitzable 3.238,73 35.169.376,16 52.509.540,08

Consum en restauració 762,69 8.282.023,02 12.365.451,63

Consum en perruqueria i estètica 120,63 1.309.901,6 1.955.745,0
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EL MERCAT POTENCIAL: ISÒCRONA 20 MIN EN COTXE

2. CARACTERITZACIÓ I MERCAT POTENCIAL

Index La Bisbal - 

CAT
49,3%

73,5 10.859 16.213

Despesa 

mitja per 

persona a 

Despesa per 

persona a La Bisbal

Mercat potencial 

municipi La Bisbal

Mercat potencial 

àrea d'influència

Carnisseria 168,17 123,60 1.342.224,8 2.004.004,99

Xarcuteria + formatges 220,50 162,07 1.759.890,2 2.627.599,19

Aviram + ous 92,18 67,75 735.693,2 1.098.424,67

Menuts 6,09 4,47 48.576,9 72.527,65

Peix 177,95 130,79 1.420.253,2 2.120.505,11

Pesca salada + olives 19,95 14,66 159.202,0 237.696,17

Fruita i verdura 285,60 209,92 2.279.508,5 3.403.413,95

Pa i pastisseria 192,46 141,46 1.536.113,4 2.293.489,91

Fruits secs 28,78 21,15 229.666,9 342.903,48

Llegums 36,52 26,84 291.458,3 435.161,02

Congelats (peix - verdures - altres) 36,17 26,59 288.716,9 431.067,96

Despesa en productes de Mercat 1.264,36 929,30 10.091.304,33 15.066.794,10
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3. LA DEMANDA: ATRACCIÓ I 
HÀBITS DE COMPRA DELS 

RESIDENTS
21
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Per a conèixer quin és el grau d’atractivitat comercial del municipi de La Bisbal i conèixer els hàbits de compra dels
seus residents i el comportament dels visitants en el municipi, hem realitzat una investigació de mercat
quantitativa, on la metodologia de treball emprada ha estat la realització d’enquestes presencials a ‘destí’ dirigides
a residents i visitants de la ciutat, majors d’edat i que per diferents motius es trobaven a la zona objecte d’estudi els
dies de realització del treball de camp.

3. LA DEMANDA

METODOLOGIA

22

✓ Els enquestadors s’han ubicat en nucli antic, al centre del municipi , i
en la zona del carrer de l’aigüeta , espais amb una oferta comercial
diferenciada.

Les enquestes s’han realitzat en dos períodes diferenciats: el divendres
26 i el dissabte 27 de juliol i el el dissabte 14 i el divendres 20 de

setembre de 2019 en l’horari comercial.

✓ S’han realitzat 368 enquestes personals a destí, segons els criteris de
qualitat de Procom Retail: 224 al nucli antic i 144 a la zona del carrer de
l’aigüeta.

✓ El 45% de les enquestes es van realitzar el mes de juliol i el 55% restant
el mes de setembre.

✓Els resultats es segmenten en funció de la tipologia de potencials clients
del municipi: residents al municipi i en la seva àrea d’influència i
visitants/turistes.
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S’han realitzat 174 enquestes a residents a La Bisbal i gairebé el
mateix nombre, 172 a turistes o visitants estacionals. El
percentatge de residents en l’àrea d’influència del municipi
representa només del 5,4% de la mostra, mentre que es pot dir
que gairebé no hi ha presència de visitants amb segona residencia
al municipi o pobles de l’entorn.

Si tenim en compte el punt de realització de les enquestes
s’observen diferències significatives:

• En el centre de La Bisbal, el 68,3% d’enquestes es corresponen
amb residents al municipi i el 24,6% són turistes o visitants
estacionals. El percentatge de residents en l’àrea d'influència és
del 6,3%, lleugerament per sobre al percentatge detectat a la
zona de l’aigüeta.

• A la zona de l’Aigüeta els resultats s’inverteixen, 81,3% forans/
14,6% residents.

De cada 10 persones que passegen pel Centre de La Bisbal, 7 viuen
al municipi mentre que 2,5 són visitants. En la zona de l’aigüeta, 8
són visitants i 1,5 residents.

Tant al centre com al carrer de l’Aigüeta l’atracció dels municipis
de l'àrea d’influència propera és baixa.

PROCEDÈNCIA: Lloc de residència habitual o estacional.

23

El centre genera bàsicament una atractivitat 
interna, pels residents, i la zona de l’aigüeta 

externa, pels visitants/turistes.

3. LA DEMANDA

47,3 46,7

,5

5,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Resident a la Bisbal Turista/visitant
estacional

2ª residència a la 
Bisbal o municipis de 

l’entorn

Resident a l’àrea 
d’influència

Procedència

Total 100,0 100,0 100,0

Resident a la Bisbal 47,3 68,3 14,6

Turista/visitant estacional 46,7 24,6 81,3

2ª residència Bisbal o municipis entorn ,5 ,9 0,0

Resident a l’àrea d’influència 5,4 6,3 4,2

Lloc on es fa l'enquesta

Total Centre Aigüeta
Procedència
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o Els residents als municipis de l’àrea d’influència (5,4% de la mostra) es desplacen a La Bisbal des de les
poblacions de; Corçà, Cruïlles, Forallac, Peratallada, Sant Sadurní de l’Heura, Ullastret, Regencós i Parlavà
principalment.

o Els turistes i els que ens visiten, un 46,7% de la mostra, resideixen habitualment a municipis de la província de
Barcelona (35,3% ) i de França (25,9%) principalment. En un 13% dels casos viuen en poblacions de la província
de Girona de fora de l’àrea d’influència propera a La Bisbal.

PROCEDÈNCIA: Lloc de residència habitual

24

3. LA DEMANDA

o En el grup d’altres països europeus destaca els turistes
procedents de Alemanya, dels Països Baixos i Regne Unit.

o Entre els municipis de la província de Barcelona destaca
la seva capital Barcelona (9,5%), seguit per ciutats com
Badalona, Manlleu, Manresa, La Garriga, Mataró, Sant
Cugat del Vallès,...

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Província Girona

Província Barcelona

Província Tarragona

Espanya

França

Altres Europa

Sud Amèrica

EEUU i Canadà

Lloc on viu durat l'any
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o La mostra està formada en un 51,6% de casos per homes i en
un 48,4% per dones, aquesta relació varia en funció del punt
on s’han efectuat les enquestes. Així en el centre s’ha
enquestat en la meitat dels casos dones ( 54%) i en el carrer
de l’aigüeta les dones tenen una representativitat menor, del
39,6%.

o La mitjana d’edat de la població enquestada es situa entorn
els 50 anys, essent lleugerament més joves els enquestats a
centre que a l’aigüeta, 49 i 52,5 anys respectivament.

o Mitjana edat residents: 49 anys

o Mitjana edat visitants/turistes: 51 anys

o EL 58,4% dels entrevistats treballen, ja sigui per compte propi
(17,9%) o aliè (40,5%) i en el 25% dels casos són jubilats.

PERFIL DEL RESIDENT O VISITANT. Com és?

25

Anàlisi dels perfil sociodemogràfic del visitant a partir de les variables: edat, sexe i ocupació

3. LA DEMANDA

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Menys de 30 anys

De 31 a 40 anys

De 41 a 50 anys

De 51 a 65 anys

 Més de 65 anys

Edat de la mostra

Centre Aigüeta Total

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Home

Dona

Sexe de l'enquestat

Centre Aigüeta Total

Ocupació % columna

Total 100,0

Tasques de la llar 10,6

Treballa per compte propi 17,9

Treballa per compte aliè 40,5

Aturat 3,3

Jubilat 24,7

Estudiant 3,0
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o Un dels factors clau per esbrinar l’atractivitat d’un espai
comercial, és el motiu que indueix el seu desplaçament, el dia
de realització de l’enquesta.

o El principal motiu per ser avui a La Bisbal és per comprar
(56,5%), i /o passejar i visitar el municipi (50,8%). Per anar a
dinar o prendre quelcom en els restaurants i bars del
municipi ha donat lloc a un 16,8% dels desplaçaments dels
enquestats.

o Si tenim en compte el punt on s’ha realitzat l’enquesta
s’observa com a la zona de l’aigüeta, el principal motiu per
desplaçar-se es centra en l’oci, el passeig i el turisme assoleix
percentatges entorn el 73% i en les compres del 68%. Mentre
que en el centre, en el 49% dels casos s’ha citat l’anar a
comprar com a motiu de desplaçament i els motius vinculats
amb l’oci s’han citat en el 37% dels casos, però també el fet
que estan de pas pel centre per anar cap a casa, o bé que
estan treballant o fent gestions.

MOTIU DE DESPLAÇAMENT. Per què ve avui a La Bisbal?

26

3. LA DEMANDA

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Comprar

Oci - passejar - tur isme

Restauració

Vaig cap a casa

Treball

Gestions

Altres

Motiu de desplaçament. 

Centre Aigüeta Total

* Multiresposta: 1,45 respostes/enquestat. 
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o Entre els residents a La Bisbal en un 51%
dels casos, el factor inductor del
desplaçament ha estat les compres,
mentre que el fer un passeig ho ha estat
en un 24%. Els turistes i visitants
estacionals han vingut a La Bisbal per
motius vinculats amb l’oci en el 82% dels
casos i per comprar en el 60% dels casos.
Els residents que viuen en els municipis
de l’àrea d’influència vénen a La Bisbal
per comprar-hi ( 70%).

MOTIU DE DESPLAÇAMENT. Per què ve avui a La Bisbal?
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* Multiresposta: 1,45 respostes/enquestat. 

 % de persones  % de persones  % de persones  % de persones  % de persones

Total 145,4 123,6 170,9 150,0 115,0

Comprar 56,5 51,1 60,5 50,0 70,0

Oci - passejar - turisme 50,8 23,6 82,0 100,0 15,0

Restauració 16,8 10,3 23,8 0,0 15,0

Vaig cap a casa 14,4 28,7 1,7 0,0 0,0

Treball 3,0 4,6 ,6 0,0 10,0

Gestions 1,1 1,7 ,6 0,0 0,0

Altres 2,7 3,4 1,7 0,0 5,0

Total
Resident a la 

Bisbal

Turista/visitant 

estacional

2ª residència a la 

Bisbal o 

Resident a l’àrea 

d’influènciaMotiu desplaçament

o Entre les dones, les compres són el principal factor que motiva
els desplaçaments i entre els homes l’oci i el passegi adquireix
més rellevància.
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Motiu de desplaçament-sexe.

Home Dona
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o La gent més jove són el col·lectiu que ha citat en percentatges més baixos les compres com a factor inductor
dels desplaçaments, mentre que entre el segment de més de 40 anys les compres s’han esmentat en
percentatges que oscil·len entre els 59% i el 76%.

o La restauració, el fet d’anar a dinar o prendre quelcom en els bars i restaurants de La Bisbal s’ha comentat
sobretot entre els segments amb edats compreses entre els 30 i els 65 anys, en percentatges entorn el 20%.

MOTIU DE DESPLAÇAMENT. Per què ha vingut avui?
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* Multiresposta: 1,45 respostes/enquestat. 

 % de  % de persones  % de persones  % de persones  % de persones  % de persones

Total 145,4 130,4 135,4 150,0 158,9 141,0

Comprar 56,5 34,8 40,0 60,7 58,9 75,6

Oci - passejar - turisme 50,8 41,3 43,1 53,6 62,1 46,2

Restauració 16,8 10,9 18,5 19,0 23,2 9,0

Vaig cap a casa 14,4 30,4 20,0 11,9 9,5 9,0

Treball 3,0 4,3 3,1 3,6 4,2 0,0

Gestions 1,1 2,2 4,6 0,0 0,0 0,0

Altres 2,7 6,5 6,2 1,2 1,1 1,3

Motiu desplaçament
Total

Menys de 30 

anys
De 31 a 40 anys De 41 a 50 anys De 51 a 65 anys  Més de 65 anys
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o Al centre de La Bisbal s’hi va majoritàriament a peu,
mentre que a la zona de l’aigüeta, en cotxe.

o Els residents es mouen a peu pel centre del municipi,
mentre que els turistes que venen a La Bisbal ho fan en
cotxe, a l’igual que els residents en els municipis de
l’entorn.

o Si el motiu que propicia el desplaçament són les compres,
es va en cotxe en el 60% dels casos i a peu en el 40%
restant. Si està vinculat amb l’oci el percentatge d’ús del
cotxe es situa entorn el 75%.

MITJÀ DE TRANSPORT. Com ha vingut?
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A peu
44,6

Cotxe
53,5

Autobus
,8

Altres
1,1

Mitjà de transport

% columna % columna % columna % columna % columna

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A peu 44,6 90,8 2,3 50,0 5,0

Cotxe 53,5 6,9 96,5 50,0 90,0

Autobus ,8 ,6 ,6 0,0 5,0

Moto ,3 ,6 0,0 0,0 0,0

Altres ,8 1,1 ,6 0,0 0,0

Mitjà de transport
Total

Resident a la 

Bisbal

Turista/visitant 

estacional

2ª residència a la 

Bisbal o 

Resident a l’àrea 

d’influència

% columna % columna % columna

Total 100,0 100,0 100,0

A peu 44,6 64,7 13,2

Cotxe 53,5 32,1 86,8

Autobus ,8 1,3 0,0

Altres 1,1 1,7 0,0

Mitjà de transport

Lloc on es fa l'enquesta

Total Centre Aigüeta
 %  %  %  %  %  %  % 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A peu 39,9 22,5 29,0 84,9 63,6 75,0 60,0

Cotxe 60,1 75,9 71,0 9,4 27,3 25,0 40,0

Autobus 0,0 ,5 0,0 1,9 9,1 0,0 0,0

Moto 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0

Altres 0,0 1,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0

Mitjà de transport segons 

motiu desplaçament

Gestions AltresComprar
Oci - passejar - 

turisme
Restauració

Vaig cap a 

casa
Treball
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o Gairebé 8 de cada 10 enquestats a La Bisbal han comentat
tenir previst realitzar alguna compra al municipi, en la zona
de l’aigüeta aquest percentatge és gairebé del 90% i en el
centre del 72%.

o Un 71% dels residents i un 88% dels turistes/visitants del
municipi han comentat haver comprat o tenir previst fer-ho
durant el dia de realització del treball de camp.

o A mesura que decreix l’edat de l’enquestat s’incrementa el
percentatge de casos que han comentat no tenir previst
realitzar cap compra al municipi.

COMPRES. Ha comprat o pensa comprar algun producte avui a La Bisbal?

30

3. LA DEMANDA 

Sí
79,3

No
20,7

Ha comprat o pensa comprar avui a la Bisbal?

70,7

29,3

87,8

12,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Sí No

Ha comprat o pensa comprar avui a la Bisbal?

Resident a la Bisbal Turista/visitant estacional

% columna % columna % columna % columna % columna

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sí 79,3 58,7 76,9 84,5 85,9

No 20,7 41,3 23,1 15,5 14,1

Ha comprat o té previst 

comprar avui?

 Més de 65 

anys
Total

Menys de 30 

anys

De 31 a 40 

anys

De 41 a 50 

anys
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o L’alimentació i la ceràmica són les dues tipologies de
productes que més es compren a La Bisbal.

o Si analitzem el producte comprat segons la tipologia de
clients s’observa com els residents a La Bisbal, compren
bàsicament productes alimentaris (81,3% dels casos),
mentre que el percentatge corresponent a productes
d’equipament ( roba calçat, llar,..) és força baixa (14%).

o Els visitants que venen al municipi de La Bisbal compren en
la meitat dels casos productes de ceràmica, especialització
dels comerços del carrer de l’aigüeta, i en segon lloc, tot i
que en percentatges més baixos productes alimentaris
(22%). En un 16,5% dels casos ens han comentat comprar
productes d’antiguitats.

COMPRES. Quins productes ha comprat o te previst comprar?
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40,8

13,0

8,6

3,4

1,4

63,0

6,2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

CERÀMICA

ANTIGUITATS

ROBA, CALÇAT, COMPLEMENTS

ESPORTS, JOGUINES, LLIBRES

EQUIPAMENT DE LA LLAR, MOBLES,
ELECTRODOMÈSTICS

ALIMENTACIÓ

ALTRES

Quins productes compra?

* Multiresposta: 1,36espostes/enquestat. 

Resident a l’àrea 

d’influència

Pes en % de 

respostes

Pes en % de 

respostes

Pes en % de 

respostes

Pes en % de 

respostes

Pes en % de 

respostes

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CERÀMICA 29,9 0,0 51,1 0,0 4,5

ANTIGUITATS 9,5 0,0 16,5 0,0 0,0

ROBA, CALÇAT, COMPLEMENTS 6,3 8,3 4,8 0,0 9,1

ESPORTS, JOGUINES, LLIBRES 2,5 3,5 1,3 0,0 9,1

EQUIPAMENT DE LA LLAR, MOBLES, 1,0 2,1 ,4 0,0 0,0

ALIMENTACIÓ 46,2 81,3 22,1 100,0 68,2

ALTRES 4,5 4,9 3,9 0,0 9,1

Total Resident a la Bisbal
Turista/visitant 

estacional

2ª residència a la 

Bisbal o municipis 
Quins productes ha comprat avui?

* Base 100.
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El perfil de la mostra en quan a procedència no presenta diferències significatives entre les dues onades de realització
del treball de camp, juliol i setembre, però si envers el motiu de desplaçament i la predisposició de compres.
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73,9

26,1

83,7

16,3

0,0

10,0
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70,0

80,0

90,0

Sí No

Ha comprat o pensa comprar algun producte avui 
a La Bisbal?

Juliol Setembre

o A l’estiu, el mes de juliol, un 35,3% de la mostra ha comentat venir a La
Bisbal per comprar-hi, mentre que aquest percentatge entre els
enquestats el mes de setembre és del 41,8%.

o La restauració té més rellevància al juliol que al setembre.

o Entre el col·lectiu enquestat al mes de setembre la predisposició de
compra és més alta que al mes de juliol, tot i que la tipologia de
productes que es compren és similar.

* Base 100
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Motiu de desplaçament - Juliol, Setembre-

Juliol Setembre

% columna % columna % columna

Total 100,0 100,0 100,0

Resident a la Bisbal 47,3 46,1 48,3

Turista/visitant estacional 46,7 46,1 47,3

2ª residència a la Bisbal o municipis entorn ,5 ,6 ,5

Resident a l’àrea d’influència 5,4 7,3 3,9

data

Total Juliol SetembreProcedència. 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

CERÀMICA

ANTIGUITATS

ROBA, CALÇAT, COMPLEMENTS

ESPORTS, JOGUINES, LLIBRES

EQUIPAMENT DE LA LLAR, MOBLES,…

ALIMENTACIÓ

ALTRES

Quins productes compra?

Juliol Setembre

COMPARATIVA DUES ONADES: Juliol i setembre

• Multiresposnta: 1,3respostes/enquestat
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El municipi de La Bisbal d'Empordà genera dos tipus d’atracció, una atracció interna focalitzada en els seus residents
i una atracció externa dirigida als turistes i visitants estacionals que passen uns dies en allotjaments de municipis de
la Costa Brava, segones residències i/ o resideixen en poblacions catalanes i opten per visitar la localitat de La Bisbal
com una activitat lúdica.

Aquest Bloc fa referència a les preguntes dirigides a conèixer aquest col·lectiu, que suposa el 47,3% de la mostra:

✓ Amb qui ha vingut.

✓ Per quin motiu ha triat venir a La Bisbal.

✓ Amb quina freqüència ve.

✓ Si coneix la marca “ceràmica La Bisbal”.

✓ La despesa que realitza al municipi.

✓ La seva valoració sobre l’estructura comercial i comoditat urbanística.

La majoria de les enquestes dirigides a aquest col.lectiu s’han realitzat a la zona de l’aigüeta (67,2% ), tot i que en un
32,8% dels casos els visitants es trobaven pels carrers del nucli antic del municipi.

TURISTES i VISITANTS estacionals. 

33
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El visitants de La Bisbal que conformen la mostra, han vingut
majoritàriament amb la família o parella. Només en un 10%
dels casos s’ha vingut amb un grup d’amics. Es detecta un
percentatge lleugerament més alt de dones que venen amb
grups d’amics o soles, que d’homes.

Recordem que la mitjana d’edat d’aquest col·lectiu és alta, es
situa en els 51 anys. De fet un 50% dels turistes i visitants de
La Bisbal tenen més de 50 anys.

En un 69% dels casos treballen, per compte propi (23,6%) o
aliè (45,4%) i en un 24% dels casos són jubilats.

TURISTES i VISITANTS estacionals. Perfil 
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TURISTES i VISITANTS estacionals.
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Per quin motiu ha triat venir a La Bisbal?

Hem formulat una pregunta oberta per tal d’esbrinar quins
factor indueixen als turistes/visitants a venir a La Bisbal. En
concret els hem preguntat per quin motiu han triat venir a
La Bisbal, en front d’altres ofertes lúdiques que poden
trobar a la zona. En un 45% dels casos, s’ha citat la
ceràmica, producte típic de La Bisbal i amb notorietat com a
element inductor del desplaçament dels visitats al municipi,
seguit pel fet de voler conèixer el municipi i passar el dia.

S’observa que si el visitant es trobava en la zona del centre
del municipi, en el nucli antic, (32,8% dels visitants), el
factor més citat ha estat conèixer La Bisbal i passar-hi el dia
(21%), mentre que la ceràmica s’ha citat en el 16% dels
casos en els mateixos percentatges que el mercat setmanal
del divendres o el fet que el lloc on estan de vacances és
proper a La Bisbal.

Per contra, gairebé 6 de cada 10 visitant enquestats en la
zona de l’aigüeta, han comentat que la ceràmica és el factor
que els ha portat al municipi.

El concepte ”compres” només s’ha citat en el 6% dels casos.

 % de persones  % de persones  % de persones

Total 109,2 110,5 108,5

Conèixer La Bisbal - Turisme - Passar el dia 21,3 21,1 21,4

Visita familiars - amics 4,6 12,3 ,9

Mercat Setmanal 6,9 15,8 2,6

Per la ceràmica 44,8 15,8 59,0

Gastronomia - Restauració 3,4 5,3 2,6

Realitzar compres 6,3 3,5 7,7

Proximitat lloc de vacances o residència 10,9 15,8 8,5

Tour turístic 1,1 3,5 0,0

Treball 2,3 3,5 1,7

Visita de pas 5,7 8,8 4,3

Van a treballar 0,0 0,0 0,0

Altres 1,7 5,3 0,0

Per quin motiu ha triat venir a la Bibal?

Lloc on es fa l'enquesta

Total Centre Aigüeta

* Multiresposta: 1,1 respostes/enquestat. 
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Entre els residents a França que ens
visiten la ceràmica ha estat citat en
el 67% dels casos i entre els turistes
d’altres països Europeus en el 51%,
mentre que entre els forans
residents a municipis de la província
de Girona o Barcelona aquest
percentatge es situa entorn el 32%.

El percentatge més alt de respostes
vinculades a la ceràmica com a
factor tractor de visites el trobem
entre els forans amb edats
compreses entre el 40 i els 65 anys.
Aquest factor decreix entre els
segments més joves.

TURISTES i VISITANTS estacionals. Per quin motiu ha triat venir a La Bisbal?
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Per quin motiu ha triat venir a La Bisbal?

 % de persones  % de persones  % de persones  % de persones  % de persones  % de persones

Total 109,2 113,0 108,2 100,0 113,3 105,7

Conèixer La Bisbal - Turisme - Passar el dia 21,3 17,4 24,6 33,3 13,3 25,7

Visita familiars - amics 4,6 13,0 6,6 33,3 0,0 0,0

Mercat Setmanal 6,9 13,0 6,6 0,0 4,4 5,7

Per la ceràmica 44,8 30,4 34,4 0,0 66,7 51,4

Gastronomia - Restauració 3,4 4,3 1,6 0,0 4,4 5,7

Realitzar compres 6,3 17,4 8,2 0,0 4,4 0,0

Proximitat lloc de vacances o residència 10,9 8,7 11,5 0,0 11,1 11,4

Tour turístic 1,1 0,0 1,6 33,3 0,0 0,0

Treball 2,3 4,3 4,9 0,0 0,0 0,0

Visita de pas 5,7 0,0 4,9 0,0 8,9 5,7

Altres 1,7 4,3 3,3 0,0 0,0 0,0

Total Província Girona
Província 

Barcelona

Província 

Tarragona
França Altres EuropaPer quin motiu ha triat venri a la Bisbal 

Lloc de residència habitual

* Multiresposta: 1,1 respostes/enquestat. 

Pes en % de 

respostes

Pes en % de 

respostes

Pes en % de 

respostes

Pes en % de 

respostes

Pes en % de 

respostes

Pes en % de 

respostes

 

% 

d
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Conèixer La Bisbal - Turisme - Passar el dia 19,5 13,3 28,6 19,0 15,7 26,9

Visita familiars - amics 4,2 13,3 0,0 3,4 5,7 0,0

Mercat Setmanal 6,3 0,0 4,8 3,4 8,6 11,5

Per la ceràmica 41,1 33,3 28,6 44,8 45,7 34,6

Gastronomia - Restauració 3,2 6,7 0,0 3,4 2,9 3,8

Realitzar compres 5,8 6,7 4,8 8,6 2,9 7,7

Proximitat lloc de vacances o residència 10,0 6,7 14,3 8,6 11,4 7,7

Tour turístic 1,1 0,0 0,0 1,7 0,0 3,8

Treball 2,1 13,3 4,8 1,7 0,0 0,0

Visita de pas 5,3 6,7 4,8 3,4 7,1 3,8

Van a treballar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altres 1,6 0,0 9,5 1,7 0,0 0,0

Edat de l'enquesta

Total Menys de 30 anys De 31 a 40 anys De 41 a 50 anys De 51 a 65 anys  Més de 65 anys
Per quin motiu ha triat venri a la Bisbal 

* Base 100.
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TURISTES i VISITANTS estacionals.
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Coneix la marca “Ceràmica de La Bisbal”?

Un 90,9% dels visitants han comentat que han comprar algun
producte al municipi o tenen intenció de fer-ho. I en un 77,6%
dels casos és la ceràmica el producte objecte de la compra. Per
aquest motiu els hem preguntat si coneixem la marca “Ceràmica
de La Bisbal”, la qual és un distintiu d’origen protegit a nivell de la
Unió Europea que serveix per individualitzar, personalitzar i
reconèixer els productes ceràmics elaborats a La Bisbal i als
pobles del seu entorn dels que no ho són.

Hem de destacar que un 83% dels visitants de La Bisbal coneixen
la marca “ceràmica de La Bisbal”. I entre el col·lectiu enquestat a
la zona del centre aquest percentatge arriba al 91% mentre que
en el carrer de l’aigüeta, en un 20,5% dels casos el visitant
desconeixia l’existència d’aquesta marca de qualitat.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

CERÀMICA

ANTIGUITATS

ROBA, CALÇAT, COMPLEMENTS

ESPORTS, JOGUINES, LLIBRES

EQUIPAMENT DE LA LLAR, MOBLES,…

ALIMENTACIÓ

ALTRES

Quins producte ha comprat o té previst comprar 
avui?- Visitants

83,3

16,7

Coneix la marca " Ceràmica de La Bisbal"?

Sí No

Total 100,0 100,0 100,0

Sí 83,3 91,2 79,5

No 16,7 8,8 20,5

Coneix la marca “Ceràmica 

de la Bisbal” ?

Lloc on es fa l'enquesta

Total Centre Aigüeta
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El coneixement de la marca és més alta entre les dones que entre els
homes.

La marca “Ceràmica La Bisbal” té notorietat entre els visitants residents als
municipis catalans de les províncies de Girona i Barcelona, principals
visitants dels municipi, és coneguda per la majoria dels que ens visiten.

Entre els turistes francesos la notorietat també es força alta, tot i que en un
22% dels casos han comentat no conèixer la marca, aquest percentatge
entre la resta d’europeus s’incrementa lleugerament.

TURISTES i VISITANTS estacionals.
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Coneix la marca ”Ceràmica de La Bisbal?

% columna % columna % columna % columna % columna
% 

c
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sí 83,3 95,7 93,4 77,8 74,3

No 16,7 4,3 6,6 22,2 25,7

Coneix la marca "Ceràmica 

de La Bisbal?

Lloc de residència habitual

Total Província Girona
Província 

Barcelona
França Altres Europa

E

E

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sí 83,3 85,7 78,9 81,5 83,9 88,0

No 16,7 14,3 21,1 18,5 16,1 12,0

De 51 a 65 anys  Més de 65 anys

Coneix la marca “Ceràmica 

de la Bisbal” ?

Edat

Total
Menys de 30 

anys
De 31 a 40 anys De 41 a 50 anys

El menor coneixement de la marca “ceràmica de La
Bisbal”, el trobem entre els visitants amb edats
compreses entre els 30 i els 50 anys, amb valors
lleugerament per sobre de la mitja global, entorn el
20%.
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10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Home Dona

Coneix la marca "Ceràmica La Bisbal"?

Sí No
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TURISTES i VISITANTS estacionals.
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Amb quina freqüència visita La Bisbal?

La freqüència de visita és baixa, de fet, un terç de la mostra, ve de
manera esporàdica a La Bisbal, mentre que en un 26% dels casos
és la primera vegada que visiten la nostra població. Hi ha qui ve
entre un i tres cops l’any (25,3%).

Els visitants que hem enquestat al centre, tenen una freqüència
de visita més alta que els que hem trobat al carrer de l’aigüeta. A
l’igual que els que viuen en poblacions de la província de Girona,
tot i que fora de l’àrea d'influència immediata.

25,9

33,3

5,2

12,1

13,2

6,9

3,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

1a vegada

Havia vingut alguna altra vegada (esporàdic)

Vinc cada 2 ó 3 anys

Vinc un cop l’any

Vinc dos o tres cops l’any

Amb més freqüencia

Altres

Freqüencia de visita a La Bisbal?

% columna % columna % columna

Total 100,0 100,0 100,0

1a vegada 25,9 26,3 25,6

Havia vingut alguna altra 

vegada (esporàdic)
33,3 26,3 36,8

Vinc cada 2 ó 3 anys 5,2 3,5 6,0

Vinc un cop l’any 12,1 5,3 15,4

Vinc dos o tres cops l’any 13,2 19,3 10,3

Amb més freqüencia 6,9 17,5 1,7

Altres 3,4 1,8 4,3

Lloc on es fa l'enquesta

Total Centre Aigüeta
Freqüencia de visita a La 

Bisbal? 

% columna % columna % columna % columna % columna
% 

c
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1a vegada 25,9 8,7 16,4 24,4 42,9

Havia vingut alguna altra vegada 33,3 17,4 32,8 44,4 34,3

Vinc cada 2 ó 3 anys 5,2 4,3 8,2 6,7 0,0

Vinc un cop l’any 12,1 0,0 21,3 13,3 5,7

Vinc dos o tres cops l’any 13,2 26,1 16,4 6,7 8,6

Amb més freqüencia 6,9 43,5 3,3 0,0 0,0

Altres 3,4 0,0 1,6 4,4 8,6

França Altres Europa
E

E
Freqüencia de visita a La Bisbal? 

Lloc de residència habitual

Total
Província 

Girona

Província 

Barcelona
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TURISTES i VISITANTS estacionals.
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3. LA DEMANDA 

Ús de la restauració.

El desplaçament a La Bisbal per part dels visitants té un alt
component lúdic, per aquest motiu, hem valorat l’ús de la
restauració per part dels que ens visiten.

Vuit de cada 10 visitants prenen quelcom en els bars i restaurants
de La Bisbal.

El 86% dels visitants enquestats en el centre han comentat anar
als restaurants/bars, mentre que aquest percentatge es 7 punts
inferior en el cas de la zona de l’Aigüeta, on l’oferta d’aquesta
tipologia de serveis és inferior.

Els visitants més joves són els que fan més ús del sector de la
restauració, mentre que a mesura que augmenta l’edat del visitant
menys es va als bars/restaurants a prendre quelcom. Les dones
també van menys als bars/restaurants (23,8%) que els homes
(16,2%). Un 78% dels turistes francesos i un 87% dels residents als
municipis de Girona, fan ús de la restauració de La Bisbal.

81,0

19,0

Ha consumit o té previst fer-ho en la restauració 
del municipi?

Sí No

86,0
78,6

14,0
21,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Centre Aigüeta

Ha consumit o té previst fer-ho en la restauració 
del municipi?

Sí No

% columna % columna % columna % columna % columna % columna

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sí 81,0 85,7 84,2 87,0 77,4 72,0

No 19,0 14,3 15,8 13,0 22,6 28,0

De 51 a 65 anys  Més de 65 anysHa consumit o té previst fer-ho en la 

restauració del municipi?

Total Menys de 30 anys De 31 a 40 anys De 41 a 50 anys
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Un 90, 9% dels visitants ha comentat haver comprat a La Bisbal o tenir previst fer-ho, per aquest motiu hem
preguntat quina despesa ha realitzar o tenir previst gastar-se en el nostre municipi.

La despesa mitja prevista per part d’aquest col.lectiu en compres és d’uns 93,4€ de mitjana. Aquesta despesa
entre els visitants compradors del carrer de l’aigüeta es situa en els 100€ mentre que entre els visitants del
centre gira entorn el 79€ de mitjana, uns 20€menys

El segment d’edat entre els 41 i els 50 anys, són els que fa una despesa més alta en compres als establiments
comercials de La Bisbal.

Els turistes francesos són els que fan una despesa més alta als comerços de La Bisbal.

Els visitants que venen entre un i tres cops l’any són els que efectuen una major despesa en els comerços locals,
entorn uns 140 €.

TURISTES i VISITANTS estacionals.
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3. LA DEMANDA 

Despesa en compres a La Bisbal

Centre 78,98

Aigüeta 100,27

Despesa mitja en 

compres
Lloc on es fa l'enquesta

Menys de 30 anys 57,50

De 31 a 40 anys 90,00

De 41 a 50 anys 109,17

De 51 a 65 anys 93,31

 Més de 65 anys 78,54

Despesa mitja en 

compres
Edat del visitant

Província Girona 96,82

Província Barcelona 88,45

França 116,44

Altres Europa 81,91

Lloc habitual de 

residència

Despesa mitja en 

compres
Total 93,38

1a vegada 86,31

Havia vingut alguna altra vegada 80,34

Vinc cada 2 ó 3 anys 79,44

Vinc un cop l’any 141,00

Vinc dos o tres cops l’any 138,26

Amb més freqüencia 39,55

Altres 40,00

Despesa mitja en 

compres
Freqüència de visita
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És important conèixer la valoració que fan els que ens visiten d’aspectes claus des de l’òptica comercial i
urbanística del municipi. Per aquest motiu hem demanat als visitants que ens valorin de 1 a 10, sent 1 la pitjor
puntuació i 10 la millor els ítems que tot seguit detallem:

• La varietat d’oferta comercial de La Bisbal

• El tracte al client per part dels comerciants

• L’horari dels comerços

• La facilitat d’aparcament

• I la comoditat vianant de la zona per passejar-hi

A nivell global podem dir que els visitants ens donen una puntuació de notable, a nivell global es mostren
satisfets amb tots els factors citats.

Hem de tenir present que en general quan es visita un municipi hi ha una bona predisposició per valorar-lo
positivament, a menys que es tingui alguna experiència negativa en algun aspecte.

El tracte que reben per part dels comerciants i la comoditat vianant per passejar per la zona, són els ítems que
han estat més ben valorats. Mentre que l’horari dels establiments comercials i la varietat d’oferta, tot i tenir
una puntuació correcta, són les més baixes.

TURISTES i VISITANTS estacionals.
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3. LA DEMANDA 

Valoració d’aspectes comercials i urbanístics de La Bisbal



Pla d’enfortiment comercial - La Bisbal d’Empordà 

L’aparcament rep una millor puntuació entre els visitats
enquestats al carrer de l’aigüeta que entre els del centre
a l’igual que l’horari dels establiments comercials.

Mentre que la varietat d’oferta ha estat millor valorada
per part dels visitants que es trobaven en el nucli antic.

TURISTES i VISITANTS estacionals.
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3. LA DEMANDA 

Valoració d’aspectes comercials i urbanístics de La Bisbal

7,22

7,92

7,11

7,74

8,03

6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20

var ietat oferta

tracte als clients

horaris

aparcarcament

passeig

Valoració d'aspectes comercials i urbanístics

Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana N

Total 7,22 7,92 7,11 7,74 8,03

Centre 7,39 7,88 7,05 7,42 7,91

Aigüeta 7,15 7,93 7,14 7,89 8,09

aparcament comoditat/passeigValoració/ lloc on es 

realitza l'enquesta

varietat d'oferta tracte al client horari comerços
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TURISTES i VISITANTS estacionals.
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Sinèrgies entre el Centre- carrer Aigüeta

Gairebé 7 de cada 10 visitants enquestats al carrer de
l’aigüeta han comentat que també visitaran la zona del
nucli antic. Per contra en un terç dels casos, tot i que es
desplacen fins a La Bisbal només visiten els
establiments del carrer de l’aigüeta.

Els turistes francesos i els visitants procedents de
municipis de la província de Barcelona, visiten el nucli
antic de La Bisbal en un 60% dels casos, mentre que
entorn un 30% només van als locals del carrer de
l’aigüeta.

32,5

Ha visitat o visitarà el centre de La Bisbal?

Sí No

% columna % columna % columna % columna % columna % 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sí 67,5 77,8 60,0 62,2 88,0

No 32,5 22,2 40,0 37,8 12,0

Ha visitat el centre 

de La Bisbal?
França Altres Europa

Lloc de residència habitual

Total Província Girona
Província 

Barcelona
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En aquest apartat analitzarem els hàbits de compra dels residents a La Bisbal o en els municipis de la seva àrea
d’influència. Coneixerem el comportament de compra del resident al municipi i potencial client dels establiments
comercials de la localitat i disposar així d’informació envers els nostres punts forts i les nostres mancances o factors
crítics a nivell comercial, valorant la nostra capacitat per donar resposta a les necessitats dels residents, factor clau
per aconseguir uns comerços rendibles.

⚫ Analitzem els hàbits i comportaments de compra dels residents a La Bisbal i els municipis de la seva àrea
d’influència, en referència.

RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 
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3. LA DEMANDA 

✓ Lloc de compra principal dels productes alimentaris i el tipus d’establiments on acostuma
a comprar-los.

✓ El lloc de compra habitual dels productes per a l’equipament personal i de la llar.

✓ Les compres realitzades en els entorn on-off line.

✓ La valoració d’aspectes comercial i urbanístics i els factors claus a millorar des de l’òptica
comercial.

✓ I els principals trets identitaris dels residents.

Els resultats que s’analitzen corresponen al 52,7% de la mostra que viu a La Bisbal d’Empordà (47,3%) o als municipis
que formen part de la seva àrea d’influència immediata -Forallac, Corça, Peratallada, Ullastret,...- i que poden tenir La
Bisbal com a destí referent de compres.
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Perfil: característiques.

El 27% dels enquestats residents a La Bisbal o als municipis
de l’entorn tenen més de 65 anys, mentre que en un 40%
dels casos tenen menys de 40 anys.

Recordem que la mitjana d’edat dels bisbalencs es situa en el
49 anys, mentre que els residents en els municipis de
l’entorn en els 55 anys.

Tipologia de les llar: Tenim una mitjana de 3,09 membres
per llar i una mitjana de fills menors de 16 anys a les llars de
0,66.

46

3. LA DEMANDA 

RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

16,5

23,7

15,5

17,0

27,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Menys de 30 anys

De 31 a 40 anys

De 41 a 50 anys

De 51 a 65 anys

 Més de 65 anys

Edat. Residents La Bisbal i entorn

País de naixement

El 77% de la mostra enquestada ha nascut a Catalunya,
mentre que només en un 23% dels casos s’ha nascut fora de
Catalunya. En concret en un 16,% es prové d’altres països,
sobretot de països africans o de Sud-Amèrica.

Lloc de naixement % columna

Total 100,0

Catalunya 76,8

Resta d'Espanya 6,7

Resta Europa (Sense països de l'Est) ,5

Països de l'Est 2,6

Àfrica 7,7

Sud Amèrica 5,7
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RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

Ocupació:

El grup més representatiu és el de la població activa
(54,2%). Un 49% dels quals treballen, ja sigui per compte
propi (12,9%) o aliè (36,1%).

Les persones encarregades de les tasques de la llar no
remunerades suposen un 16,5% de la mostra. Mentre que
els jubilats suposen el 25,3% de la mostra.

Lloc de treball:

A partir dels enquestats que treballen (49% de la mostra),
sabem que aquests, treballen en la meitat dels casos en la
mateix municipi de La Bisbal (51,5%), sent Girona el
principal municipi destí d’aquesta mobilitat obligada fora
del municipi de residència.

16,5

12,9

36,1

5,2

25,3

4,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Tasques de la
llar

Treballa per
compte propi

Treballa per
compte aliè

Aturat Jubilat Estudiant

Ocupació. Residents La Bisbal i entorn

Municipi on treballa Núm. % columna

Total 97 100,0

La Bisbal d Empordà 50 51,5

Girona 11 11,3

Pals 4 4,1

Figueres 3 3,1

Barcelona 2 2,1

Begur 3 3,1

Monells 2 2,1

Palafrugell 2 2,1

Palamós 2 2,1

Torroella de Mongrí 2 2,1

Bescanó 1 1,0

Blanes 1 1,0

Calonge 1 1,0

Celrà 1 1,0

Volpellac 2 2,1

Per la comarca 4 4,1

Quart 1 1,0

Mçanet de la Selva 1 1,0

Corça 3 3,1

Peratallada 1 1,0
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Tipologia de comprador
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RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

✓ A nivell global podem dir que als bisbalencs els agrada anar a comprar a les botigues que ja coneixen i que estiguin a prop de casa,
encara que no tinguin tanta varietat. Tot i que també solen anar a centres comercials per comprar articles per a l’equipament
personal o de la llar.

✓ La meitat dels bisbalencs s’identifiquen amb un perfil comprador de productes ecològics (50,5%) i en botigues socialment
responsables, tot i que en un 49,5% dels casos s’identifiquen més amb un comprador que no es fixa en la traçabilitat del producte o
en els valors de l’establiment. En valors similars trobem que per la meitat dels residents és important la imatge i decoració de la
botiga on compren, i en els mateixos percentatges trobem el contrari, només es fixen en el producte

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Encara que no hi hagi tanta varietat, prefereixo anar a botigues a prop de casa meva

No m’importa haver d’agafar el cotxe per anar a comprar si trobo més varietat

La majoria de productes que compro ho faig en botigues del municipi

Quan vaig de compres a comprar moda, regals, coses per la llar...acostumo a anar a un
centre comercial

Quan vaig a comprar acostumo a anar a botigues que ja conec i m’agraden

M’agrada canviar de zona de compres i de botigues per a conèixer coses noves

Es important que les botigues siguin maques, ben decorades i amb bona ambientació

La botiga no hi té res a veure, només em fixo amb el  producte

Compro productes ecològics, respectuosos amb el medi ambient i en botigues
socialment responsables

No em fixo amb la traçabilitat del producte ni amb els valors de la botiga on compro

Amb quina tipologia de comprador s'identifica més
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Tipologia de comprador
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RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

✓ Els residents més joves i de menys de 50 anys,
solen anar a centres comercials per comprar
els productes d’equipament.

✓ La imatge de les botigues és important per un
60% dels residents de menys de 40 anys.

✓ La gent de més edat sol comprar a les botigues
del municipi.

✓ Els joves són els que estan més predisposats a
a canviar i provar coses noves.

Amb quina tipologia de compradors s'identifica més

% columna % columna % columna % columna % columna % columna

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Encara que no hi hagi tanta varietat, prefereixo anar a 

botigues a prop de casa meva
67,0 40,6 60,9 60,0 84,8 81,1

No m’importa haver d’agafar el cotxe per anar a comprar si 

trobo més varietat
33,0 59,4 39,1 40,0 15,2 18,9

Quan vaig de compres a comprar moda, regals, coses per la 

llar...acostumo a anar a un centre comercial
47,4 84,4 58,7 66,7 24,2 18,9

La majoria de productes que compro ho faig en botigues del 

municipi
52,6 15,6 41,3 33,3 75,8 81,1

Quan vaig a comprar acostumo a anar a botigues que ja conec 

i m’agraden
71,6 56,3 73,9 73,3 78,8 73,6

M’agrada canviar de zona de compres i de botigues per a 

conèixer coses noves
28,4 43,8 26,1 26,7 21,2 26,4

Es important que les botigues siguin maques, ben decorades i 

amb bona ambientació
51,0 65,6 60,9 50,0 39,4 41,5

La botiga no hi té res a veure, només em fixo amb el producte 49,0 34,4 39,1 50,0 60,6 58,5

Compro productes ecològics, respectuosos amb el medi 

ambient i en botigues socialment responsables
50,5 59,4 60,9 46,7 42,4 43,4

No em fixo amb la traçabilitat del producte ni amb els valors 

de la botiga on compro
49,5 40,6 39,1 53,3 57,6 56,6

Edat

Total Menys de 30 anys De 31 a 40 anys De 41 a 50 anys De 51 a 65 anys  Més de 65 anys
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Lloc de compra principal.

Les compres dels productes frescos per part dels residents es
realitzen a La Bisbal, les fuites a altres poblacions són baixes (2,6%)
i realitzades pels residents en els municipis de l’àrea d’influència.

Els residents als municipis de l’àrea d’influència (5,4% de la mostra)
compren a La Bisbal els productes frescos en el 60% dels casos.

No s’han detectat compres on-line com a lloc principal de compra.
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3. LA DEMANDA 

RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

Alimentació FRESCA

97,4

2,6

LLoc de compra principal: Alimentació fresca

La Bisbal d'Empordà Altres poblacions

Tipus d’establiment.

L’oferta comercial d’un municipi o zona comercial es configura a partir de la tipologia de productes que podem
trobar-hi i del format d’establiments on podem adquirir aquests productes. Així en funció dels articles que volem
comprar escollim en molts casos un tipus d’establiment comercial o un altre. Gairebé sempre es disposa d’un
establiment on s’adquireixen la majoria de productes i realitzem la major part de la nostra despesa, és el que
anomenem establiment principal de compra.
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RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

Alimentació FRESCA

Tipus d’establiment.

Els residents de La Bisbal opten per comprar en el 42,3% dels
casos en les botigues del municipi, mentre que en 30,4% dels
casos s’escullen els supermercat de la localitat per comprar
els productes frescos.

Els mercats setmanals s’han citat en el 27% dels casos,
destacant el mercat del divendres al matí a La Bisbal.

La gent més jove sol escollir els supermercats, mentre que la
població de més edat va a les botigues tradicionals o als
mercats setmanals.

Els supermercat amb més notorietat és l’establiment de la
grup Bon Preu, seguit pels supermercats Mercadona i Dia i la
cadena especialitzada Bon Area.

42,3

30,4
27,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Botiga tradicional /
especiali tzada

Supermercat / Hipermercat Mercat setmanal

Tipus d'establiment: Alimentació fresca

Quin establiment % de persones

Bon Preu 35,6%

Dia 16,9%

Mercadona 16,9%

Bona Area 15,3%

Lidl 13,6%

Spar 11,9%

Condis 3,4%

Altres 3,4%
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Lloc de compra principal.

Les compres dels productes secs o envasats es realitzen al municipi
per part dels residents. Les fuites són dels residents en els
municipis de l’entorn.

Els residents als municipis de l’àrea d’influència (5,4% de la mostra)
compren a La Bisbal els productes secs en el mateix percentatge
que el fresc, en el 60% dels casos.

No s’han detectat compres on-line com a lloc principal de compra.
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RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

Alimentació SECA

Tipus d’establiment.

Les compres del producte sec o envasat es realitzen
majoritàriament en els supermercats del municipi, destacant el
supermercat Bon Preu.

95,9

4,1

Lloc de compra principal: Alimentació seca

La Bisbal d’Empordà Altres poblacions

78,9

18,6

2,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Supermercat / Hipermercat Botiga tradicional /
especiali tzada

Mercat setmanal

Tipus d'establiment: Alimentació seca 

Quin establiment % de persones

Bon Preu 32,8

Mercadona 12,5

Dia 12,0

Spar 9,9

Altres supers 8,3

Lidl 8,3

Bona Area 5,2

Condis 4,2

Altres supers 9,3
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Lloc de compra principal.

Gairebé la meitat dels residents opten per comprar la roba i
el calçat a La Bisbal. Les fuites a altres poblacions suposen el
39% dels casos. Cal destacar que en un 10,8% dels casos el
lloc principal de compra és online.

Els residents als municipis de l’àrea d’influència, escullen en
un 25% dels casos, els establiments del municipi per comprar
la roba i el calçat.

Entre la població més jove hi ha un major ús d’internet per
comprar els articles personals.

Les fuites a altres poblacions decauen amb l’augment d’edat
de l’entrevistat. A partit dels 50 anys i sobretot dels 65 anys,
les compres a La Bisbal creixen.
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3. LA DEMANDA 

RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

Equipament de la persona

49,0

39,2

10,8

Habitualment on compra l'equipament de la 
persona

La Bisbal d'Empordà Altres poblacions Internet

%  columna %  columna %  columna %  columna %  columna %  columna

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

La Bisbal d'Empordà 49,0 9,4 34,8 40,0 69,7 77,4

Altres poblacions 39,2 56,3 45,7 56,7 30,3 18,9

Internet 10,8 34,4 19,6 3,3 0,0 0,0

Lloc de compra. 

Equipament personal

Edat de l'enquestat

Total
Menys de 30 

anys

De 31 a 40 

anys

De 41 a 50 

anys

De 51 a 65 

anys

 Més de 65 

anys
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Lloc de compra principal.

Els residents que treballen per compte propi o aliè i sobretot els estudiants són el col·lectiu que més opta per
comprar online com a lloc de compra principal.

Les dones que tenen cura de la llar i no tenen activitats remunerada, solen comprar a La Bisbal a l’igual que els
jubilats, en percentatges entorn el 72%. La resta de col·lectius solen comprar a La Bisbal en percentatges inferiors
o iguals al 40%. Les persones que treballen

El principal destí de les compres de roba i calçat del bisbalenc i residents en els municipis de l’entorn és la ciutat
de Girona, seguit tot i que amb menor percentatge pel municipi de Platja d’Aro.
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3. LA DEMANDA 

RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

Equipament de la persona

%  columna %  columna %  columna %  columna %  columna %  columna %  columna

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

La Bisbal d'Empordà 49,0 71,9 40,0 31,4 40,0 73,5 0,0

Altres poblacions 39,2 25,0 40,0 51,4 50,0 22,4 75,0

Internet 10,8 3,1 20,0 17,1 10,0 0,0 25,0

Lloc de compra. 

Equipament personal

Ocupació

Total
Tasques de la 

llar

Treballa per 

compte propi

Treballa per 

compte aliè
Aturat Jubilat Estudiant

Altres municipis: Quins % 

Total 100,0

Girona 68,8

Platja dAro 16,7

Barcelona 4,2

Altres 2,1

Figueres 2,1

Palafrugell 2,1

Pals 2,1

Palamós 1,0

Torroella 1,0



Pla d’enfortiment comercial - La Bisbal d’Empordà 

Lloc de compra principal.

En el 64% dels casos el destí de les compres dels productes
per equipar la llar és el municipi de La Bisbal, en un 27% dels
casos es desplacen a altres poblacions.

Destacar que en un 7,7% dels casos els residents a La Bisbal
compren en botigues virtuals aquests productes com a lloc
principal de compra.

La compra per mitjà d’internet creix entre la població més
jove, sobretot de menys de 30 anys.

Les fuites a altres poblacions, es produeixen principalment
en el segment de població amb edats inferiors als 50 anys.
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3. LA DEMANDA 

RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

Equipament de la Llar

63,9

27,3

7,7

Habitualment on compra l'equipament de la llar.

La Bisbal d'Empordà Altres poblacions Internet

%  columna %  columna %  columna %  columna %  columna

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

La Bisbal d'Empordà 63,9 34,4 60,0 78,8 88,7

Altres poblacions 27,3 50,0 33,3 18,2 9,4

Internet 7,7 12,5 3,3 3,0 1,9

Habitualment on compra 

l'equipament de la Llar

edat

Total
Menys de 30 

anys

De 41 a 50 

anys

De 51 a 65 

anys

 Més de 65 

anys
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Lloc de compra principal.

Les fuites a altres poblacions entre els jubilats i les persones que es dediquen a les tasques de la llar no
remunerades, per comprar els articles vinculats amb la llar ( parament de la llar, electrodomèstics, mobles, ..) són
baixes. Mentre que les persones en atur es desplacen a altres poblacions per comprar aquests productes, buscant
sobretot ofertes i productes més econòmics.

Igual que en el cas de la compra de productes per a l’equipament personal, els estudiants són el col.lectiu que més
compra aquests productes on-line.

Girona, a l’igual que amb les compres de roba i calçat, és el principal destí de les fuites del residents a La Bisbal o en
la seva àrea d’influència propera.
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3. LA DEMANDA 

RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

Equipament de la persona

%  columna %  columna %  columna %  columna %  columna %  columna %  columna

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

La Bisbal d'Empordà 63,9 87,5 64,0 48,6 30,0 85,7 12,5

Altres poblacions 27,3 9,4 24,0 38,6 60,0 12,2 62,5

Internet 7,7 3,1 12,0 10,0 10,0 2,0 25,0

Habitualment on compra 

l'equipament de la Llar

 Ocupació

Total
Tasques de la 

llar

Treballa per 

compte propi

Treballa per 

compte aliè
Aturat Jubilat Estudiant

Altres municipis. Quins
% de respuestas 

de la columna

Total 100,0

Girona 70,5

Barcelona 8,2

Platja dAro 6,6

Altres 4,9

Internet 1,6

Corçà 1,6

Figueres 1,6

Palafrugell 1,6

Pals 1,6

Torroella 1,6
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3. LA DEMANDA
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GRÀFIC RESUM: LLOC DE COMPRA PRINCIPAL DELS PRODUCTES ALIMENTARIS I D’EQUIPAMENT.

97,4 95,9

49,0

63,9

2,6 4,1

39,2

27,3

10,8 7,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Alimentació fresca Alimentació seca Equipament persona Equipament llar

Lloc de compra principal

La Bisbal d'Empordà Altres poblacions Internet

RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 
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Pensant en els últims anys, vostè compra a La Bisbal........? 

Un 35,6% dels enquestats han comentat comprar menys a La
Bisbal que fa uns anys, mentre que només en un 15% dels casos
es compra més.

Sent la gent més jove i els més grans els que en major
percentatge han comentat comprar menys que fa uns anys en
els establiments de La Bisbal.
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3. LA DEMANDA 

RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

Pensant en el últim anys vostè compra a La Bisbal....

49,5

25,3

13,4
10,3

1,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Igual Menys Més Molt menys Molt més

Pensant en els últim anys vostè compra... a La 
Bisbal

%  columna %  columna %  columna %  columna %  columna %  columna

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Molt menys 10,3 3,1 13,0 6,7 21,2 7,5

Menys 25,3 53,1 8,7 10,0 33,3 26,4

Igual 49,5 34,4 45,7 66,7 39,4 58,5

Més 13,4 9,4 28,3 16,7 6,1 5,7

Molt més 1,5 0,0 4,3 0,0 0,0 1,9

Pensant en el últims anys, 

vostè compra,…. a La 

Bisbal?

Edat

Total
Menys de 30 

anys

De 31 a 40 

anys

De 41 a 50 

anys

De 51 a 65 

anys

 Més de 65 

anys
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De cada 10 compres que es realitzen, els bisbalencs, 9 les
efectuen en botigues físiques i 1 la fan en botigues virtuals.

Les persones que es dediquen a les tasques de la llar no solen
comprar per mitja d’internet, mentre que els estudiants ho fan
en 2 de cada 10 compres.

Es pot observar que entre els compradors més joves, les
compres en l’entorn online s’incrementen. Entre els residents
de menys de 40 anys, 2 de cada 10 compres es fan en botigues
virtuals, mentre que entre la població de més de 50 anys,
habitualment totes les compres es fan en establiments físics.
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3. LA DEMANDA 

RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

Compres on-off line

Mitja Mitja
N

ú
Total 9 1

Menys de 30 anys 8 2

De 31 a 40 anys 8 2

De 41 a 50 anys 9 1

De 51 a 65 anys 10

 Més de 65 anys 10

Compres en 

botiga física 

Compres per 

internet Edat
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Per tal de saber quin valoració fan del comerç del municipi de
dels aspectes urbanístics amb incidència comercial, hem
demanat que ens valorin sis aspectes:

Cada ítem s’ha puntuat de 1 a 10, essent 1 la mínima puntuació
i 10 la màxima.

Els resultats ens indiquen que , el tracte al client és l’ítem amb
millor puntuació, els bisbalencs l’han puntuat amb un notable.

Tots els factors estan aprovats i tenen una valoració correcte,
tot i que millorable.

Les puntuacions més baixes són per la comoditat vianant per
passejar i la facilitat d’aparcament amb una valoració de 6
sobre 10.

60

3. LA DEMANDA 

RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

Valoració del comerç de La Bisbal

6,21

7,45

6,36

6,65

6,06

6,06

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Var ietat de l'oferta de comerços

Tracte al  client per part dels comerciants

Relació qualitat/preu dels productes

Els horaris dels comerços

Facilitat d'aparcament

La comoditat vianant per passejar

Valoració del comerç i urbanisme comercial
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Es important conèixer, des del punt de vista dels residents al municipi i
en el seu entorn proper, l’opinió envers els aspectes vinculats amb el
comerç que cal millorar.

A nivell global podem dir que la manca de botigues en el municipi és el
factor més esmentat, es considera que hi ha poca varietat
d’establiments.

Els segon aspecte citat ha estat el preu dels productes, els enquestats
opinen que els productes que es comercialitzen a La Bisbal, són cars.

L’horari dels comerços i la varietat de productes que es poden trobar
en els comerços de La Bisbal s’han citat en percentatges entorn el
10%,

S’ha comentat de manera espontània que cal millorar el mercat
setmanal, modernitzar-lo. Y es fa esment al fet que es fomenti
l’obertura de nous negocis comercials.
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3. LA DEMANDA 

RESIDENTS A LA BISBAL D’EMPORDÀ I ÀREA D’INFLUÈNCIA. 

Aspectes comercials a millorar

Aspectes a millorar % de persones

Total 121,1

Falten botigues- Varietat de botigues 29,4

Preus 14,9

Horaris 10,8

Varietat de productes 9,8

NS/NC 8,8

Mercat setmanal (ampliació, 

modernització, ....)
7,2

Falta d'ajuts - Facilitar obertura nous 

negocis
6,7

Cap 6,2

Aparcament 6,2

Altres 5,2

Falta oferta d'oci 4,6

Promoció del comerç tradicional 3,6

Atenció al client 3,1

Poca durabilitat dels nous comerços 2,1

Obres 1,5

Accessibilitat 1,0

* Multiresposta: 1,2 respostes/enquestat. 
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Tot i les diferències metodològiques entre ambdós treballs, podem extreure algunes dades qualitatives d’interès:

✓ Atracció decreixent en relació als residents als municipis de l’àrea d’influència, que suposaven un 18%
l’estiu del 2004 i actualment un 5,4%.

✓ Pèrdua de pes del factor compres com a motiu de desplaçament al municipi, del 63% al 39% actual, i
increment del factor passeig-oci, del 30% al 35% actual.

✓ Major ús de la restauració del municipi per part dels turistes i visitants en relació al 2004, amb un
increment de gairebé 20 punts percentuals.

✓ Increment del nombre de turistes/visitants de l’aigüeta que també visiten el nucli antic de La Bisbal.

✓ Els residents segueixen comprant al seu municipi en percentatges similars tot i que lleugerament
inferiors la roba i el calçat. Girona segueix sent el destí principal de les fuites dels bisbalencs, tot i que
seguit per Platja d’Aro, enlloc de Palafrugell o la ciutat de Barcelona com succeïa fa 15 anys. Com és
lògic totes les compres eren en botigues físiques.

✓ Les compres per equipar la llar presenten una tendència decreixent en compres al propi municipi (-
10,9%).
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3. LA DEMANDA 

COMPARATIVA ESTUDI 2004-2019. 
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3. LA DEMANDA 

MAPA D’EMPATIA

Basant- nos en els resultats obtinguts en l’anàlisi de l’atractivitat interna, es defineix un esbós del perfil del client de 
La Bisbal, partint del desenvolupament d’un mapa d’empatia. Una eina que ajuda a la creació del perfil del client, 
assignant-li les característiques sociodemogràfiques i contestant diferent qüestions que ens ajuden a canviar la 
perspectiva de l’anàlisi, centrant-nos en els clients i no en les empreses

Què pensa, que 
sent?

Què veu?

Esforços Resultats

Què escolta?

Què diu i què 
fa?

ENS CENTREM EN EL CLIENT:

• Què veu?: Què veu el client, quin és l’entorn.

• Què pensa i sent en realitat?. Que passa per la 

ment del client

• Què diu i què fa? Com es comporta el client 



Pla d’enfortiment comercial - La Bisbal d’Empordà 
64

3. LA DEMANDA 

MAPA D’EMPATIA

✓ Compra els productes alimentaris a La Bisbal, ja sigui en els supermercats o en les botigues especialitzades. Vaig a les botigues del
nucli per comprar els productes farmacèutics, alimentaris, diaris,..i als supermercats

✓ Vaig a Girona o a Platja d’Aro a comprar els articles per a l’equipament personal, també els compro per internet
✓ Els productes per la Llar, els compro a la Bisbal o bé vaig a Girona.
✓ La ceràmica de la Bisbal la compro quan he fer un regal a gent de fora.

▪ A la Bisbal hi ha poca varietat d’oferta per comprar els articles d’equipament, si vull passejar i
mirar botigues d’aquest productes, vaig a altres municipis propers on puc trobar, més amplada i
profunditat d’articles, varietat de marques i millors preus. Quan no tinc temps ho faig a través
d’internet que és més còmode.

▪ No m’importa agafar el cotxe per anar a comprar si trobo més varietat quan busco un producte
d’equipament personal. Tot i que l’alimentació m’agrada comprar-la de proximitat.

▪ M’agrada com m’atenen els comerciants de La Bisbal.
▪ M’agrada comprar a prop de casa i anar a les botigues que ja conec

▪ Un comerç correcte però poc atractiu.
▪ La zona del Centre per comprar l’alimentació.
▪ Sota les voltes per prendre quelcom
▪ L’Aigüeta pels turistes.
▪ No és còmode ni atractiu passejar per La Bisbal

Què VEU?

Què DIU i FA?

Què PENSA I 
SENT ?
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4. EL COMERÇ A LA BISBAL. 
AUDITORIA COMERCIAL

65
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4. L’OFERTA COMERCIAL A LA BISBAL

L’ESTRUCTURA COMERCIAL I URBANÍSTICA

La primera impressió que és té quan s’arriba a La Bisbal, és que hi ha un eix
viari que divideix el municipi, amb força volum de trànsit: Carrer 6 d’octubre-
Av de les Voltes- carrer de l’Aigüeta.

o c. 6 d’octubre: És l’entrada al municipi des de Forallac, és un carrer amb
una imatge de carretera, voreres estretes, espais d’aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies i un important volum de trànsit. En aquest
carrer hi ha el Terracota Museu.

o Av. de les Voltes: vial amb important volum de trànsit, amb una vorera
sota porxada – amb activitat comercial, servei i restauració- i l’altre que
connecta amb la zona del nucli amb voreres estretes. Baixa permeabilitat
per afavorir la mobilitat vianant des de la zona porxada cap a la zona del
nucli.

o Carrer de l’Aigüeta: carrer amb imatge de carretera, elevat volum de
trànsit, priorització del cotxe front el vianant. Tot i ser una zona amb
elevada presencia d’activitat comercial, especialitzada en la ceràmica,
generació d’atractivitat externa, no presenta una imatge urbanística
comercial amb elements que afavoreixen la confortabilitat en el passeig-
mobiliari urbà, il·luminació, permeabilitat comercial,....

Manca d’element de confortabilitat 
comercial- mobiliari urbà, priorització 
vianant front el cotxe, il·luminació, ...
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4. L’OFERTA COMERCIAL A LA BISBAL

L’ESTRUCTURA COMERCIAL I URBANÍSTICA

La zona del nucli: Te una configuració urbanística amabilitzada, amb carrers i
places per a vianants, dins de l’anella formada pels carrers Ample, Cavallers i
dels Valls d’en Colomer i els seus carrers interiors.

C. Ample- c. Dels Valls d’en Colomer: S’ha iniciat la seva vianantització a l’inici
d’aquest projecte transformant un eix amb circulació rodada i aparcaments en
un carrer vianantitzat, sense cotxes i amb mobiliari urbà que contribueix a la
confortabilitat vianant

C. Cavallers: és un carrer amb voreres estretes, amb circulació rodada i
aparcament en zona blava.

Plaça Nova: amb estructura urbanística similar al carrer Cavallers, voreres
estretes i circulació de vehicles.

C. Dels Valls: carrer vianantitzat amb prioritat vianant.

C. Cavallers- dels Valls -Trinitat Aldric i Plaça 
nova: Prioritat per la circulació rodada

C. Ample: Abans i després de la remodelació 
(fotomuntatge)

Places de la Llibertat, Jacint Verdaguer i del Castell i c, dels Valls: Zones amb estructura 
comercial amabilitzada
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4. L’OFERTA COMERCIAL A LA BISBAL

QUANTITAT D’OFERTA COMERCIAL

✓ S’ha realitzat un cens comercial qualitatiu del municipi de La Bisbal en aquells carrers del Nucli Antic, en la carretera (c. Aigüeta,
Av. De les Voltes, c. Sis d’octubre de 1869).

✓ En altres àrees comercials de la ciutat, com per ex. Av Josep Irla o c. Jaume II, s’ha realitzat una observació i anotació de l’oferta
comercial que hi ha i de les característiques d’aquesta.

✓ El cens qualitatiu s’ha realitzat en els 24 carrers més comercials del municipi i s’han obtingut 655 registres. A la majoria de la
resta de carrers de la ciutat s’ha realitzat una observació del teixit comercial existent a la zona

Núm. % de columna

Total 655 100,0

c. Aigüeta 124 18,9

c. 6 octubre de 1869 91 13,9

c. Cavallers 52 7,9

c. Ample 45 6,9

Av Les Voltes 43 6,6

c. Raval 35 5,3

c. St. Maria del Puig 35 5,3

Pl. Nova 24 3,7

c Pella i Forgas 23 3,5

Pl. Major 19 2,9

c Trinitat Aldrich 18 2,7

c. dels Valls 17 2,6

c. Germans Sitjar – c. La Canonja 16 2,4

c. Valls d En Colomer 16 2,4

Pl Francesc Macià 15 2,3

Pl. de la llibertat 15 2,3

c. de les Mesures 13 2,0

c. de lAlta Riera 13 2,0

c. St. Jaume 10 1,5

c de la Riera 9 1,4

Pl Jacint Verdaguer 8 1,2

Pl. del Castell 8 1,2

c. del Bisbe 5 0,8

c. Valentí Almirall 1 0,2

Total
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✓ En aquests 24 carrers més comercials del municipi de La
Bisbal, el 21,5% d’aquests són botigues (141 establiments),
un 6,3% són establiments de restauració (41).

✓ Hi ha un 24,4% de locals tancats, el que suposen 160
baixos que podrien ser ocupats per oferta.

✓ En els carrers analitzats hi ha un 241 baixos amb activitats
econòmica, el que suposa el 37% de tot l’espai a peu de
carrer.

✓ Hi ha força discontinuïtat, ja que el 31,3% de l’espai són
‘cases particulars, pàrquings o altres espais que difícilment
es poden convertir en activitat’.

CONTINUÏTAT DE LA FAÇANA COMERCIAL

Núm. %

Total 655 100,0

Botiga 141 21,5

Restauració 41 6,3

Serveis comercials 23 3,5

Serveis no comercials 33 5,0

Financera 3 0,5

Local tancat 160 24,4

Casa, pk particular 205 31,3

Aparadors, laterals 34 5,2

Altres 15 2,3

4. L’OFERTA COMERCIAL A LA BISBAL
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CONTINUÏTAT DE LA FAÇANA COMERCIAL PER ZONES

La continuïtat de la façana comercial en les dues zones demostra alguns elements a tenir en compte:

✓ La zona on hi ha més botigues en relació a les activitats dels baixos comercials és l’espai de la carretera, amb un 25% dels seus
baixos que botigues, mentre que al Nucli Antic és un 19%

✓ Al Nucli antic hi ha un percentatge més gran de locals tancats, un 27% (102 espais) per un 21% a la carretera (58 locals)

✓ En les dues zones hi ha un percentatge similar d’espais no comercials (cases particulars, entrades pàrquing, edificis no comercials
d'equipaments, etc...), sobre el 40% en ambdues zones.

Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila

Total 655 100,0 141 21,5 41 6,3 23 3,5 33 5,0 3 0,5 160 24,4 205 31,3 34 5,2 15 2,3

Nucli Antic 382 100,0 73 19,1 28 7,3 14 3,7 14 3,7 0 0,0 102 26,7 112 29,3 28 7,3 11 2,9

Carretera 273 100,0 68 24,9 13 4,8 9 3,3 19 7,0 3 1,1 58 21,2 93 34,1 6 2,2 4 1,5

Total Botiga Restauració Serveis comercials Serveis no comercials Financera Local tancat Casa, pk particular Aparadors, laterals Altres

De les dues zones en que s’ha dividit La bisbal, en el nucli antic, amb 20 carrers s’ha detectat 382 baixos, que representen el 58% de
l’univers. A la zona de la carretera se n’han detectat 273, en 4 carrers, el que representa el 42% de tots els baixos.
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CONTINUÏTAT DE LA FAÇANA COMERCIAL PER CARRERS

Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila

Total 655 100,0 141 21,5 41 6,3 23 3,5 33 5,0 3 0,5 160 24,4 205 31,3 34 5,2 15 2,3

c. Aigüeta 124 100,0 41 33,1 5 4,0 2 1,6 7 5,6 0 0,0 31 25,0 35 28,2 1 0,8 2 1,6

c. 6 octubre de 1869 91 100,0 7 7,7 1 1,1 2 2,2 6 6,6 0 0,0 18 19,8 52,0 57,1 5,0 5,5 0 0,0

c. Cavallers 52 100,0 8 15,4 2 3,8 1 1,9 1 1,9 0 0,0 18 34,6 18,0 34,6 3,0 5,8 1 1,9

c. Ample 45 100,0 10 22,2 6 13,3 3 6,7 3 6,7 0 0,0 11 24,4 9,0 20,0 2,0 4,4 1 2,2

Av Les Voltes 43 100,0 16 37,2 5 11,6 2 4,7 5 11,6 3 7,0 7 16,3 4,0 9,3 0,0 0,0 1 2,3

c. Raval 35 100,0 3 8,6 5 14,3 1 2,9 2 5,7 0 0,0 9 25,7 13,0 37,1 1,0 2,9 1 2,9

c. St. Maria del Puig 35 100,0 3 8,6 1 2,9 1 2,9 0 0,0 0 0,0 11 31,4 14,0 40,0 2,0 5,7 3 8,6

Pl. Nova 24 100,0 2 8,3 0 0,0 0 0,0 1 4,2 0 0,0 8 33,3 13,0 54,2 0,0 0,0 0 0,0

c Pella i Forgas 23 100,0 2 8,7 2 8,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,7 15 65,2 2 8,7 0 0,0

Pl. Major 19 100,0 8 42,1 3 15,8 2 10,5 0 0,0 0 0,0 6 31,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

c Trinitat Aldrich 18 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,6 0 0,0 5 27,8 10 55,6 2 11,1 0 0,0

c. dels Valls 17 100,0 6 35,3 1 5,9 0 0,0 1 5,9 0 0,0 3 17,6 3 17,6 3 17,6 0 0,0

c. Germans Sitjar – c. La 

Canonja
16 100,0 2 12,5 1 6,3 1 6,3 2 12,5 0 0,0 3 18,8 4 25,0 3 18,8 0 0,0

c. Valls d En Colomer 16 100,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 43,8 7 43,8 1 6,3 0 0,0

Pl Francesc Macià 15 100,0 4 26,7 2 13,3 3 20,0 1 6,7 0 0,0 2 13,3 2 13,3 0 0,0 1 6,7

Pl. de la llibertat 15 100,0 6 40,0 1 6,7 1 6,7 1 6,7 0 0,0 4 26,7 1 6,7 1 6,7 0 0,0

c. de les Mesures 13 100,0 3 23,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 23,1 4 30,8 1 7,7 2 15,4

c. de lAlta Riera 13 100,0 5 38,5 0 0,0 3 23,1 1 7,7 0 0,0 2 15,4 0 0,0 2 15,4 0 0,0

c. St. Jaume 10 100,0 5 50,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0

c de la Riera 9 100,0 4 44,4 1 11,1 0 0,0 1 11,1 0 0,0 1 11,1 0 0,0 2 22,2 0 0,0

Pl Jacint Verdaguer 8 100,0 5 62,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 2 25,0 0 0,0

Pl. del Castell 8 100,0 0 0,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 37,5 0 0,0 0 0,0 3 37,5

c. del Bisbe 5 100,0 0 0,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 40,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0

AltresTotal Botiga Restauració Serveis comercials Serveis no comercials Financera Local tancat Casa, pk particular Aparadors, laterals

En l’anàlisi per carrers:

✓ El carrer de l’Aigüeta és on s’han detectat més baixos comercials (124), seguit el c. Del sis d’octubre de 1869 (91). Dels carrers que
s’han considerat Nucli Antic, el que té més baixos és el c. Cavallers (52) i després el c. Ample (45).

✓ Al c. Aigüeta és on hi ha més botigues (41) i és també un dels que té més continuïtat (31% de botigues).

✓ El c. 6 d’octubre, tot hi que hi ha molts registres, és un dels que té una menor continuïtat comercial, només un 7,7% de botigues.

✓ En relació al nombre de baixos que hi ha en el carrer, els que tenen un major percentatge de botigues, a més a més de l’Aigüeta, són
Pl. Jacint Verdaguer, c. St. Jaume, la Pl. Major. Tot i que la quantitat de botigues en tots els casos està per sota de 10.

✓ Al c. Ample, que també és un dels carrers on s’ha observat més registres, compta amb un 22% dels seus espais ocupats per botigues
(10) i un 34% de l’espai són locals buits (18 locals).
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CONTINUÏTAT DE LA FAÇANA COMERCIAL PER CARRERS
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CONTINUÏTAT DE LA FAÇANA COMERCIAL PER CARRERS
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ACTIVITATS A PEU DE CARRER

L’activitat econòmica a peu de carrer a La Bisbal té aquestes característiques:

✓ El 60% dels baixos ocupats amb activitats econòmiques són botigues (141 detectades en els carrers analitzats). Un 17% són
establiments de restauració (41 establiments).

✓ Les botigues es reparteixen de manera força igual entre el nucli antic i la carretera, ni ha el 52% en la primera zona (73 botigues) i
48% a la carretera (68 botigues).

✓ La restauració en canvi, es troba en quasi un 70% al nucli antic, 14 establiments versus 9 a la carretera.

✓ Els establiments comercials es troben al nucli antic en un 61%, en canvi els no comercials, són en major nombre a la carretera 58%.

Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila

Total 241 100,0 141 58,5 41 17,0 23 9,5 33 13,7 3 1,2

Nucli Antic 129 100,0 73 56,6 28 21,7 14 10,9 14 10,9 0 0,0

Carretera 112 100,0 68 60,7 13 11,6 9 8,0 19 17,0 3 2,7

Núm.
% de 

columna
Núm.

% de 

columna
Núm.

% de 

columna
Núm.

% de 

columna
Núm.

% de 

columna
Núm.

% de 

columna

Total 241 100,0 141 100,0 41 100,0 23 100,0 33 100,0 3 100,0

Nucli Antic 129 53,5 73 51,8 28 68,3 14 60,9 14 42,4 0 0,0

Carretera 112 46,5 68 48,2 13 31,7 9 39,1 19 57,6 3 100,0

Total Botiga

Total Botiga Restauració Serveis comercials Serveis no comercials Financera

Restauració Serveis comercials Serveis no comercials Financera
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ESPECIALITZACIÓ COMERCIAL DE LES DIFERENTS ZONES DE La Bisbal

Del total d’activitats comercials de La Bisbal agrupats per sector, el més
abundant és l’equipament de la llar, en aquest grup s’hi inclouen els
subsectors de la ceràmica i de les antiguitats.

✓ Aquesta especialització en equipament de la llar ve provocada
sobretot per l’oferta de la carretera: més de la meitat de l’oferta
comercial d’aquesta zona (56%) és de equipament de la llar, mentre
que al nucli antic només és un 18% de la seva oferta.

✓ En canvi en l’alimentació fresca i sobretot en l’equipament de la
persona, l’especialització es troba al nucli antic: el 25% de la seva
oferta és d’alimentació seca i un 30% és d'equipament de la persona,
quan en la carretera només són un 9% i un 7,4% respectivament.

Núm. % columna Núm. % columna Núm. % columna

Total 141 100,0 73 100,0 68 100,0

ALIMENTACIÓ FRESCA 24 17,0 18 24,7 6 8,8

ALIMENTACIÓ SECA 11 7,8 6 8,2 5 7,4

QNA 6 4,3 2 2,7 4 5,9

EQ PERSONA 27 19,1 22 30,1 5 7,4

EQ  LLAR 51 36,2 13 17,8 38 55,9

LLEURE I CULTURA 22 15,6 12 16,4 10 14,7

Total Nucli Antic Carretera
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ESPECIALITZACIÓ COMERCIAL DE LES DIFERENTS ZONES DE La Bisbal
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ESPECIALITZACIÓ COMERCIAL DE LES DIFERENTS ZONES DE La Bisbal
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SUBSECTORS COMERCIALS EXISTENTS A LA BISBAL

El subsector comercial més abundant en l’oferta de La Bisbal és el de la ceràmica. S’han detectat 19 establiments que
representen el 13,5% de l’oferta total, i el segon són els antiquaris, amb un 7% de l’oferta.

A aquests dos sectors representatius del comerç de La Bisbal, li segueixen les carnisseries. Se n’han detectat 8, més de
la meitat de les quals són especialitzades en producte ‘Halal’.

Núm. % columna
% del N de la 

tabla

ALIMENTACIÓ FRESCA Total 24 100,0 17,0

Carnisseria 8 33,3 5,7

Fleca - degustació - pastisseria 5 20,8 3,5

Fruita i verdura 3 12,5 2,1

Pastisseria tradicional 3 12,5 2,1

Peixateria 3 12,5 2,1

Xarcuteria 1 4,2 ,7

Polleria 1 4,2 ,7

ALIMENTACIÓ SECA Total 11 100,0 7,8

Alimentació - supermercat - colmado 5 45,5 3,5

Ali ecologica - granel 2 18,2 1,4

Dolços i xuxes 2 18,2 1,4

Licoreria - begudes - bodega - vinateria 2 18,2 1,4

QNA Total 6 100,0 4,3

Adrogueria - pintures 3 50,0 2,1

Farmàcia 2 33,3 1,4

Productes de neteja 1 16,7 0,7

EQ PERSONA Total 27 100,0 19,1

Moda dona 6 22,2 4,3

Perfumeria - cosmètica - articles cabell 3 11,1 2,1

Llenceria i complements 3 11,1 2,1

Joieria - rellotgeria 3 11,1 2,1

Merceria i complements 2 7,4 1,4

Bosses - maletes - complements 2 7,4 1,4

Sabateria 2 7,4 1,4

Outlet - roba segona mà 1 3,7 0,7

Talles grans 1 3,7 0,7

Roba de bany 1 3,7 0,7

Teles vestit 1 3,7 0,7

Moda home 1 3,7 0,7

Roba infantil 1 3,7 0,7

Núm. % columna
% del N de la 

tabla

EQ  LLAR Total 51 100,0 36,2

Ceràmica - artesania 19 37,3 13,5

Antiquari 10 19,6 7,1

Parament de la llar - menage - articles llar i  

cuina
4 7,8 2,8

Floristeria 3 5,9 2,1

Electrodomèstics - imatge - àudio 3 5,9 2,1

Cistelleria 2 3,9 1,4

Matalasseria - llits 2 3,9 1,4

Roba llar (llençols - tovalloles…) 2 3,9 1,4

Regals - decoració - interiorisme 2 3,9 1,4

Ferreteria - electricitat 1 2,0 0,7

Cuines i banys 1 2,0 0,7

Mobles llar 1 2,0 0,7

Basar (petit electrodomèstic - regals - 

rellotges)
1 2,0 0,7

LLEURE I CULTURA Total 22 100,0 15,6

Telefonia 4 18,2 2,8

Estanc 3 13,6 2,1

Òptica 3 13,6 2,1

Esport 2 9,1 1,4

Joguines 2 9,1 1,4

Llibreria 2 9,1 1,4

Llavors - pinsos 1 4,5 0,7

Cotxes i maquinaria motor (concesionaris) 1 4,5 0,7

Regals 1 4,5 0,7

Esotèrica 1 4,5 0,7

Informàtica - videojocs 1 4,5 0,7

Papereria  (+revistes, +llibreria, +regals ) 1 4,5 0,7
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PÚBLIC OBJECTIU AL QUÈ ES DIRIGEIX L’OFERTA COMERCIAL _GAMMA D’ESTABLIMENTS

En general en les dues zones predomina la gamma mitja, però hi ha alguna
diferència pel que fa a la gamma:

✓ A la zona de la carretera hi ha més gamma baixa que a la del nucli. Un 21% de
gamma ‘baixa’ o ‘mitja baixa’ mentre que en el nucli antic és del 15%.

✓ La gamma mitja alta es reparteix igual en les dues zones.

✓ Al nucli antic hi ha més establiments de ‘gamma mitja’.

✓ La major part de l’oferta que s’ha analitzat dels carrers més comercials de La Bisbal és de gamma ‘mitja’ (61,5%) i hi ha poca diferència
entre les gammes ‘mitges altes’ i ‘alta’ (20,5%) i les ‘mitges baixes’ i ‘baixa’ (18%).

Variable multiresposta: una botiga es pot classificar en més d’una gamma d’establiment.

Núm.
% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna

Total 139 100,0 72 100,0 67 100,0

Baixa 2 1,0 0 0,0 2 2,0

Mitja baixa 33 16,9 14 14,7 19 19,0

Mitja 120 61,5 62 65,3 58 58,0

Mitja alta 40 20,5 19 20,0 21 21,0

Alta 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total Nucli Antic Carretera
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PÚBLIC OBJECTIU AL QUÈ ES DIRIGEIX L’OFERTA COMERCIAL _GAMMA D’ESTABLIMENTS

En general en les dues zones predomina la gamma mitja, però hi ha alguna diferència pel que fa a la gamma:

✓ Tant en equipament de la llar (25%) con en equipament de la persona (28%), hi ha més oferta de gamma ‘mitja-alta’ que no pas
‘mitja-baixa’.

✓ En lleure i cultura, en canvi, hi ha més oferta de gamma ‘mitja-baixa’ (26%) que no pas de ‘mitja alta’ (7,4%).

Variable multiresposta: una botiga es pot classificar en més d’una gamma d’establiment.

Núm.

% de 

respuestas de 

la fila

Núm.

% de 

respuestas de 

la fila

Núm.

% de 

respuestas de 

la fila

Núm.

% de 

respuestas de 

la fila

Núm.

% de 

respuestas de 

la fila

Núm.

% de 

respuestas de 

la fila

Total 139 100,0 2 1,0 33 16,9 120 61,5 40 20,5 0 0,0

EQ  LLAR 50 100,0 0 0,0 10 13,2 47 61,8 19 25,0 0 0,0

EQ PERSONA 26 100,0 1 2,8 3 8,3 22 61,1 10 27,8 0 0,0

ALIMENTACIÓ FRESCA 24 100,0 0 0,0 8 25,0 18 56,3 6 18,8 0 0,0

LLEURE I CULTURA 22 100,0 1 3,7 7 25,9 17 63,0 2 7,4 0 0,0

ALIMENTACIÓ SECA 11 100,0 0 0,0 4 23,5 11 64,7 2 11,8 0 0,0

QNA 6 100,0 0 0,0 1 14,3 5 71,4 1 14,3 0 0,0

AltaTotal Baixa Mitja baixa Mitja Mitja alta
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PÚBLIC OBJECTIU AL QUÈ ES DIRIGEIX L’OFERTA COMERCIAL _EDAT

No hi ha diferencies massa significatives pel que fa al públic objectiu en edat a que es
dirigeixen els establiments.

✓ Pràcticament només al Nucli Antic hi ha oferta per a un públic infantil. S’ha de
destacar que en número hi ha poca oferta dirigida a aquest segment. Només 6
botigues de les 141 s’han considerat que tenen oferta infantil.

✓ El 56% de l’oferta que es troba als carrers més comercials de La Bisbal es dirigeix a edats adultes. Hi ha més tendència a les edats joves
que no pas a edats més grans, però amb molt poca diferencia.

Variable multiresposta: una botiga es pot classificar en més d’una gamma d’establiment.

Núm.
% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna

Total 139 100,0 72 100,0 67 100,0

Infantil 6 2,6 5 4,0 1 0,9

Adolescent 3 1,3 2 1,6 1 0,9

Jove 50 21,4 26 21,0 24 21,8

Adult 131 56,0 67 54,0 64 58,2

Gran 44 18,8 24 19,4 20 18,2

Total Nucli Antic Carretera
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PÚBLIC OBJECTIU AL QUÈ ES DIRIGEIX L’OFERTA COMERCIAL _EDAT

Variable multiresposta: una botiga es pot classificar en més d’una gamma d’establiment.

Núm.
% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna

Total 139 100,0 50 100,0 26 100,0 24 100,0 22 100,0 11 100,0 6 100,0

Infantil 6 2,6 0 0,0 2 4,3 0 0,0 3 7,3 1 4,5 0 0,0

Adolescent 3 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4,9 1 4,5 0 0,0

Jove 50 21,4 15 19,5 13 27,7 3 8,1 11 26,8 6 27,3 2 20,0

Adult 131 56,0 49 63,6 24 51,1 24 64,9 19 46,3 9 40,9 6 60,0

Gran 44 18,8 13 16,9 8 17,0 10 27,0 6 14,6 5 22,7 2 20,0

QNATotal EQ  LLAR EQ PERSONA ALIMENTACIÓ FRESCA LLEURE I CULTURA ALIMENTACIÓ SECA

✓ Els sectors on hi ha més oferta que es dirigeix a edats més ‘grans’ és el de l’alimentació fresca i l’alimentació seca.

✓ L’equipament de la persona i el lleure i la cultura són els sectors en què hi ha més oferta que es dirigeix a edats més joves. Sobre
el 27% dels establiments tenen productes per a aquest segment de població.

✓ En l’equipament de la llar la majoria dels establiments es dirigeix a edats adultes (64%), i hi ha poques diferències entre les edats
més joves (un 19,5% de les botigues tenen oferta per aquest segment) i les edats més grans (amb un 17% de botigues amb
oferta per a aquest públic).

✓ Pel que fa al subsector comercial de la ceràmica, de les 19 botigues que s’han detectat, el 24% d’aquestes tenen oferta per a
gent més jove, i un 10% s’ha considerat que tenen oferta per a gent més gran.
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PÚBLIC OBJECTIU AL QUÈ ES DIRIGEIX L’OFERTA COMERCIAL _PROCEDÈNCIA

Hi ha diferències clares entre el Nucli Antic i la Carretera pel que fa al públic al qual es
dirigeixen els establiments: mentre al Nucli Antic, el 96% de l’oferta es dirigeix a un
públic resident, i només s’ha considerat que un 4% es dirigeix al turisme, en la Carretera,
l’oferta es divideix pràcticament al 50/50 entre públic resident i turista.

✓ El 26% de l’oferta que es troba als carrers més comercials de La Bisbal es dirigeix a públic turista.

Variable multiresposta: una botiga es pot classificar tant en resident com en 
turista si es considera que pot anar dirigida a les dues tipologies de clients.

Núm.
% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna

Total 139 100,0 72 100,0 67 100,0

Resident 111 73,5 71 95,9 40 51,9

Turista 40 26,5 3 4,1 37 48,1

Total Nucli Antic Carretera
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PÚBLIC OBJECTIU AL QUÈ ES DIRIGEIX L’OFERTA COMERCIAL _PROCEDÈNCIA

✓ El 61% dels establiments d’equipament de la llar es dirigeixen a un públic turista.

✓ Pel que fa a la ceràmica, el 100% s’ha considerat que te producte per al públic turista. Només un 5% s’ha considerat que també
tenia producte per a un públic més resident.

✓ En la resta de sectors comercials, més del 90% de l’oferta es dirigeix a un públic resident.

Variable multiresposta: una botiga es pot classificar tant en resident com en turista si es considera 
que pot anar dirigida a les dues tipologies de clients.

Núm.
% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna
Núm.

% de respostes 

de la columna

Total 139 100,0 50 100,0 26 100,0 24 100,0 22 100,0 11 100,0 6 100,0

Resident 111 73,5 22 39,3 26 92,9 24 92,3 22 95,7 11 91,7 6 100,0

Turista 40 26,5 34 60,7 2 7,1 2 7,7 1 4,3 1 8,3 0 0,0

ALIMENTACIÓ SECA QNATotal EQ  LLAR EQ PERSONA ALIMENTACIÓ FRESCA LLEURE I CULTURA
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QUALITAT COMERCIAL DE LES DIFERENTS ZONES DE LA BISBAL

Tots els establiments amb activitat s’han valorat qualitativament, i, el comerç, a més a més, s’ha valorat en 3 ítems de qualitat comercial:
modernitat, rètol i accés, a més a més d’una valoració global.

Els establiments comercials de La Bisbal (comerç, restauració i serveis), s’han considerat que tenen una valoració regular (hi ha elements
que s’haurien de millorar) en un 60% dels casos. Un 33% dels establiments s’ha considerat que estan be. Hi ha un 6% d’establiments que
s’han considerat que tenen una mala qualitat comercial.

La nota mitja dels establiments de La Bisbal és de 3,21 sobre 5.

✓ La restauració és l’activitat amb unes millors valoracions dels establiments, amb una nota de 3,45, li segueixen els serveis
comercials que s’han puntuat en un 3,29.

✓ Les botigues estan molt a prop de la mitja, amb una puntuació de 3,17.

4. L’OFERTA COMERCIAL A LA BISBAL
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QUALITAT COMERCIAL DE LES DIFERENTS ZONES DE La Bisbal

✓ Dels diferents ítems comercials que s’han analitzat, tots estan per sota del 3,5 de puntuació. Els pitjors valorats són el rètol dels
establiments i l’aparador, tot i que hi ha poques diferencies entre tots.

✓ En general en tots els ítems hi ha una valoració semblant entre el Nucli Antic i la carretera. Potser on hi ha una diferència més
gran és en l’accés, en que els establiments de la carretera s’han valorat millor (3,4 sobre 3,1).

4. L’OFERTA COMERCIAL A LA BISBAL
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QUALITAT COMERCIAL DE LES DIFERENTS ZONES DE La Bisbal

✓ Per sectors, en el global del municipi el més ben valorat és l’alimentació seca, molt a prop de l’equipament persona, amb
una puntuació de 3, Tant un sector com l’altre les botigues de la Carretera estan millor valorades que les del Nucli Antic. El
pitjor valorat és l’alimentació fresca.

✓ L’equipament de la llar està millor valorat també a la Carretera que al Nucli Antic.

✓ De l’alimentació seca l’ítem millor valorat és el de l’accés, amb força diferència sobre els altres sectors.

✓ L’equipament de la persona, en el què està millor valorat és en modernitat de les botigues.

✓ L’equipament de la llar és el pitjor valorat, amb força diferència, en els rètols. Aquestes valoracions negatives es produeixen
ja sigui perquè el rètol no es adequat (no és visible, és antiquat, no està ben mantingut...) o perquè no n’hi ha. També pot
ser per que la marca sigui poc visible per estar rotulada (pintada) en la paret, en el vitrall de l’aparador o, en alguna ocasió,
en el tendal (sempre que no sigui evident i visible).

4. L’OFERTA COMERCIAL A LA BISBAL
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LA RESTAURACIÓ

S’han detectat 41 establiments de restauració en els carrers més comercials de La Bisbal, representen el 17% de les activitats
econòmiques a peu de carrer.

✓ La zona on hi ha més establiments és el Nucli Antic, amb 28 pels 13 que s’han detectat a la carretera.

✓ Dels carrers que tenen més de 10 activitats a peu de carrer, en els què hi ha més restauració són el c. Raval, amb 5 establiments
que representen el 45% del total de la seva oferta; el c. Ample, que compta amb 6 establiments de restauració que representen
el 27% de la seva oferta.

✓ A l’Av. De les voltes, que també s’han detectat 5 establiments, la restauració representa el 16% de tota la seva oferta comercial.

Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila Núm. % de fila

Total 241 100,0 141 58,5 41 17,0 23 9,5 33 13,7 3 1,2

Nucli Antic 129 100,0 73 56,6 28 21,7 14 10,9 14 10,9 0 0,0

Carretera 112 100,0 68 60,7 13 11,6 9 8,0 19 17,0 3 2,7

Total Botiga Restauració Serveis comercials Serveis no comercials Financera
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LA RESTAURACIÓ

La majoria dels establiments de restauració dels carrers més comercials de La Bisbal, un 75%, compten amb terrasses en l’exterior.

A la carretera, el 92% dels establiments de restauració compten amb terrasses. Al Nucli Antic, aquest percentatge es redueix fins el
67% dels establiments.

Per carrers, tant en el c. Ample, com en l’av. De les voltes que són els que compten amb més restauració, el 100% dels
establiments compten amb terrassa. En canvi, al c. Cavallers, o a l’Aigüeta o el c. Raval hi ha percentatge elevat d’establiments de
restauració sense terrassa.

4. L’OFERTA COMERCIAL A LA BISBAL
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LA RESTAURACIÓ

En general, la restauració present en els carrers més comercials de La Bisbal té més bona valoració que les botigues i els serveis.
La nota mitja global és de 3,45.

Quasi el 60% dels establiments s’ha considerat que estan be o molt ben tractats. Un 39% regular. En aquests s’hauria de
treballar per a millorar la seva imatge comercial.

✓ Les dues zones tenen una valoració molt semblant pel que fa als establiments de restauració.

✓ Les valoracions més altes s’han atorgat als establiments de la Pl. Major, que tenen una mitja per damunt de 4. Les pitjors
notes de mitja són al c. Raval.

4. L’OFERTA COMERCIAL A LA BISBAL



Pla d’enfortiment comercial - La Bisbal d’Empordà 
91

ELS ESTABLIMENTS DE SERVEI

S’han detectat 56 establiments de servei en els carrers més comercials de La
Bisbal, el que representa un 8,5% de les activitats dels baixos. D’aquests, n’hi ha
23, el 41% dels serveis, que podem considerar comercials.

✓ Per zones, mentre que en Nucli Antic hi ha un 50/50% d’establiments de
servei comercials i no comercials, a la carretera predominen els serveis no
comercials 68% sobre el 32% de serveis comercials.

Núm. %  fila Núm. %  fila Núm. %  fila

Total 56 100,0 23 41,1 33 58,9

Nucli Antic 28 100,0 14 50,0 14 50,0

Carretera 28 100,0 9 32,1 19 67,9

Total Serveis comercials Serveis no comercials

La qualitat comercial dels establiments de servei s’ha valorat amb una
qualificació de 3,14 en global, tot i que hi ha els serveis comercials estan més
ben valorats que3 els no comercials, sobretot en el Nucli Antic.

4. L’OFERTA COMERCIAL A LA BISBAL
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ELS ESTABLIMENTS DE SERVEI

Els establiments de serveis més
present en els carrers més comercials
de La Bisbal són el subsector de la
perruqueria i estètica, amb 16
negocis. Representen un 28% dels
serveis totals.

Després, els més abundants són les
Assessories, però a força distancia. Se
n’han detectat 5 que representen el
9% de tots els serveis.

Núm.
% col. dins el 

sector
% col. TOTAL

Serveis comercials Total 23 100,00                41,07                  

Estètica - perruqueria - solarium 16 69,6 28,6

Sabater i duplicat claus 2 8,7 3,6

Taller: ceràmica, costura... 1 4,3 1,8

Tatuatges, piercings 1 4,3 1,8

Finestres, aluminis, tancaments 1 4,3 1,8

Bugaderia - tintoreria 1 4,3 1,8

Administració de loteria 1 4,3 1,8

Serveis no comercials Total 33 100,00                58,93                  

Assessoria fiscal - financers - comptables 5 15,2 8,9

Altres serveis no comercials (oficines, Racc…) 4 12,1 7,1

Metges - clíniques - dentistes - terapies alternatives 4 12,1 7,1

Immobiliaria 4 12,1 7,1

Autoescoles - centre ensenyament idiomes... 3 9,1 5,4

Assegurances 3 9,1 5,4

Perruqueria canina -serveis veterinaris 2 6,1 3,6

Construcció - climatització - reformes - lampisteria 2 6,1 3,6

Gimnàs 2 6,1 3,6

Decoració - interiorisme - arquitectes 1 3,0 1,8

Mantenimenr informatics 1 3,0 1,8

Servei tècnic (electrodomèstics) 1 3,0 1,8

Taller de cotxes 1 3,0 1,8
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ELS LOCALS TANCATS AL MUNICIPI DE LA BISBAL

S’han comptat 160 locals tancats a La Bisbal, el que representa el
24,4% dels baixos comptabilitzats.

Els carrers que acumulen més locals tancats són, c. L’Aigüeta,
sobretot a la part més baixa, el c. Sis d’octubre, el c. Cavallers, el c.
Ample i St. Maria del Puig.

En relació als baixos que té cada carrer, on proporcionalment hi ha
més locals buits és en els carrers Valls d’en Colomer, en què el 44%
són locals buits, el c. Cavallers, que té un 35% dels seus baixos
buits i la Pl. Nova, que té un 33% dels baixos desocupats.

4. L’OFERTA COMERCIAL A LA BISBAL

Núm.
% de 

columna

Total 160 100,0

c. Aigüeta 31 19,4

c. 6 octubre de 1869 18 11,3

c. Cavallers 18 11,3

c. Ample 11 6,9

c. St. Maria del Puig 11 6,9

c. Raval 9 5,6

Pl. Nova 8 5,0

Av Les Voltes 7 4,4

c. Valls d En Colomer 7 4,4

Pl. Major 6 3,8

c Trinitat Aldrich 5 3,1

Pl. de la llibertat 4 2,5

c. dels Valls 3 1,9

c. Germans Sitjar – c. La Canonja 3 1,9

c. de les Mesures 3 1,9

c. St. Jaume 3 1,9

Pl. del Castell 3 1,9

c Pella i Forgas 2 1,3

Pl Francesc Macià 2 1,3

c. de lAlta Riera 2 1,3

c. del Bisbe 2 1,3

c de la Riera 1 0,6

Pl Jacint Verdaguer 1 0,6

Local tancat
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ELS LOCALS TANCATS AL MUNICIPI DE LA BISBAL
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ELS LOCALS TANCATS AL MUNICIPI DE LA BISBAL
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COMPARACIÓ 2005 – 2019 (Evolució dels últims 15 anys)

4. L’OFERTA COMERCIAL A LA BISBAL

• Reducció de botigues, en un -35%. El que suposa una pèrdua
d’oferta i varietat de 72 comerços.

• 109 locals buits de més.

• -54% de botigues de ceràmica i els antiquaris aproximadament
igual.

• La pèrdua de botigues de ceràmica afecta a la disminució de
botigues de la llar, que és la que més davalla.

*En les dades del 2019 s’ha eliminat l’oferta d’alguns carrers dels quals no es disposa
informació en el 2004: c. Dels Valls, Valentí Almirall, Pl. Benet Mercader...
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5. ELS COMERCIANTS

ELS EMPRESARIS DEL TEIXIT COMERCIAL DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
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Per conèixer la visió, situació i opinió dels principals agents implicats en
aquest pla, els empresaris del comerços, serveis i restaurants de La Bisbal
d’Empordà, hem optat per dues metodologies de treball:

• Enquestes on-line enviades per mail als comerciants per mitjà de
l’associació de comerciants.

• I enquestes presencials realitzades “in situ” en l’establiment del
comerciant pels tècnics del nostre equip.

S’ha preparat un qüestionari estructurat, de contestació ràpida, per tal de
disposar d’informació sobre la seva experiència, tipologia de clients, opinió,
expectatives, necessitats,..

S’han realitzat 70 enquestes als empresaris dels comerços i serveis de La
Bisbal:

- El 25% contestades mitjançant formulari on-line.

- I el 75% per mitjà d’enquesta presencial a l’establiment de l’empresari.

De les quals, 68 han estat validades segons els criteris de qualitat establerts
per Procom Retail. El que ens permet disposar d’una radiografia qualitativa
òptima per les necessitats d’aquest projecte.

En el 81% dels casos el propietari de l’establiment és qui ha respost el
qüestionari, en la resta de casos ha estat el responsable de l’establiment.
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Activitat del teixit comercial de la mostra
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❖ Es disposa d’informació de 68 empresaris amb punts de
venda actius a la ciutat de La Bisbal d’Empordà. El 81% dels
quals tenen un comerç, el 13% són restauradors i el
percentatge restant disposen d’un servei al municipi
(perruqueries, immobiliàries,...).

❖ Si tenim en compte el sector d’activitat en què operen
s’observa com es disposa de representació d’empresaris de
les diferents activitats terciàries presents en el territori,
destacant el sector d’equipament de la llar (ceràmica,
artesania), seguit pels comerços vinculats amb el lleure i la
cultura (llibres, joguines, esports, telefonia,...) i
l’equipament personal. Els empresaris amb comerços
alimentaris tenen una representació del 14,7%.

❖ La meitat dels comerciants que ha respost el qüestionari,
tenen el seu establiment en el nucli antic (54,4%), mentre
que en un 16% dels casos estan al carrer de l’Aigüeta. El
percentatge restant els podem trobar, a l’avinguda de les
Voltes, passeig Marimon Asprer, c. Agustí Font, i en altres
carrer fora de la zona del nucli antic i del carrer de l’Aigüeta.

Botiga
81%

Restauració
13%

Servei
6%

Tipus d'activitat de la mostra enquestada

EQ  LLAR
22,1

LLEURE I 
CULTURA

17,6

EQ PERSONA
16,2

ALIMENTACIÓ 
FRESCA

14,7

RESTAURACIÓ
13,2

SERVEIS
5,9

ALIMENTACIÓ SECA
5,9

QNA
4,4

Tipologia d'activitat
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Perfil de l’empresari

100

❖ El 56% dels empresaris que han contestat el qüestionari són
dones, i el percentatge restant (44%) homes. Amb edats
compreses entre els 41 i els 65 anys en el 70,6% dels casos.

❖ Els empresaris entrevistats tenen oberts els seus negocis a
La Bisbal des de fa 35 anys de mitjana, essent els
empresaris del sector del lleure i la cultura i els
restauradors els de menor antiguitat.

❖ Entre els empresaris enquestats trobem 6 establiments
amb antiguitat centenària. Gairebé un 30% de la mostra
regenta negocis amb una antiguitat superior als 50 anys.
Per contra, els negocis de recent obertura, menys de 5 anys
suposen només el 8,8% de la mostra, i excepte un cas, els
trobem fora del nucli antic.

1,5%

25,0%

36,8%

33,8%

2,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Menys de 30 anys

31-40 anys

41-50 anys

51-65 anys

Més de 65 anys

Edat de l'empresari

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Menys de 30 anys 1,5% 1,8% 0,0% 0,0%

31-40 anys 25,0% 25,5% 33,3% 0,0%

41-50 anys 36,8% 36,4% 44,4% 25,0%

51-65 anys 33,8% 32,7% 22,2% 75,0%

Més de 65 anys 2,9% 3,6% 0,0% 0,0%

Total Botiga Restauració Servei

Anys d'obertura del negoci Mitja

Total 34,75

ALIMENTACIÓ FRESCA 40,70

ALIMENTACIÓ SECA 29,25

QNA 85,67

EQ PERSONA 32,55

EQ  LLAR 42,07

LLEURE I CULTURA 10,83

SERVEIS 50,75

RESTAURACIÓ 28,89
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Perfil de l’empresari
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❖ En el 30% dels casos és el propietari del negoci la única
persona que hi treballa, mentre que un 38% de la mostra té
entre 2 i 5 treballadors, essent el sector de la restauració i
les botigues de ceràmica, les d’alimentació i les vinculades
amb el sector del lleure, les activitats amb major personal
ocupat.

❖ Entre els empresaris entrevistats, s’ha detectat que a
mesura que augmenta l’edat de l’empresari, decreix el
nombre de treballadors del negoci.

No, únicament 
lempresari

31%

1 treballador
22%

De 2 a 5 
treballadors

38%

Més de 5 
treballadors

9%

Té personal treballant en el negoci?

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

No, únicament lempresari 30,9% 36,4% 0,0% 25,0%

 1treballador 22,1% 25,5% 0,0% 25,0%

De 2 a 5 treballadors 38,2% 34,5% 66,7% 25,0%

Més de 5 treballadors 8,8% 3,6% 33,3% 25,0%

Total Botiga Restauració Servei
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❖ La mitjana dels metres quadrats de la sala de vendes dels establiments dels
empresaris entrevistats, és de 72 m2. Com és lògic, en funció de l’activitat del
negoci, de la tipologia dels producte de venda, varien les dimensions del local. Així
els establiments de venda de productes per equipar la llar són els que disposen de
locals més grans, seguit pels restaurants i les botigues de venda d’alimentació seca.
Mentre que les botigues d’alimentació i els serveis són de menors dimensions.

❖ En base a les respostes dels entrevistats amb negocis en la zona del nucli antic,
sabem que la mitjana de la sala de vendes es situa entorn el 55 m2, mentre que a
la zona de l’Aigüeta la superfície de venda mitjana és d’uns 136m2

❖ El 73,5% dels establiments tenen un magatzem, amb una dimensió mitjana de 40
metres quadrats. Sent els empresaris del sector de l’equipament de la llar, seguit
del sector alimentari, els que tenen magatzems de majors dimensions.

Característiques dels locals de la mostra

Establiment Mitja (m2)

Total 71,94

ALIMENTACIÓ FRESCA 36,00

ALIMENTACIÓ SECA 70,00

QNA 48,33

EQ PERSONA 53,00

EQ  LLAR 136,47

LLEURE I CULTURA 46,10

SERVEIS 42,50

RESTAURACIÓ 78,75

Magatzem Mitja (m2)

Total 40,33

ALIMENTACIÓ FRESCA 50,86

ALIMENTACIÓ SECA 26,67

QNA 45,00

EQ PERSONA 24,50

EQ  LLAR 83,44

LLEURE I CULTURA 24,20

SERVEIS 15,33

RESTAURACIÓ 30,71
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❖ El 57,8% dels empresaris tenen el local en el que
exerceixen l’activitat en propietat, mentre que en un 42,6%
dels casos es paga un lloguer.

❖ Gairebé en la meitat dels casos (46%) en què es paga
lloguer, aquest es situa entre els 501€/mes i els
1.000€/mes. El sector de la restauració, amb locals de
majors dimensions, el preu del lloguer es situa per sobre
del 1.000€/mes.

Característiques dels locals de la mostra

57,4%

42,6%

Règim de tinença del local

Propietat Lloguer

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Menys de 500€/mes

De 501€ a 1.000€/mes

Entre 1.001€- 1.500€/mes

Preu mensual del lloguer
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Valoració del negoci: Rendibilitat
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❖ Un terç dels negocis no són rendibles (34,3% dels casos), segons ens han
comentat els mateixos empresaris. Tot i que en un 64% dels casos
l’empresari considera que el negoci és rendible.

❖ Sent aquest negoci la principal font dels ingressos que té la unitat
familiar, en 6 de cada 10 establiments entrevistats, per contra en un 41%
dels casos, la majoria dels ingressos familiars provenen d’una altre
activitat, sent aquest negoci un complement.

Per sota de la 
rendibilitat 

mínima
6,0%

Poc rendible
28,4%

Rendible
64,2%

Molt rendible
1,5%

Rendibilitat del negoci

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Per sota de la
rendibilitat m ínima

Poc rendible Rendible Molt rendible

Rendibilitat del negoci per sector

Botiga Restauració Servei

58,8

41,2

Aquest negoci és la principal font d'ingressos 
familiar?

SI NO
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Valoració del negoci: Expectatives de futur
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❖ Gairebé un 25% dels establiments entrevistats han comentat
que es plantegen no seguir amb aquest negoci.

❖ Un 10% dels establiments que tancaran properament, han
confirmat que tanquen definitivament o bé que ho faran en
breu per jubilació. D’aquests casos només un empresari ha
comentat que té relleu generacional i per tant tot i que es
jubila el negoci pot continuar.

❖ En un 13% dels casos els empresaris s’estan plantejant un
traspàs del negoci o bé tancar-lo.

De moment NO, 
VULL CONTINUAR

77%

Mestic plantejant 
un traspàs

9%

Em jubilo en breu 
(menys de 3 anys)

7%

Està pensant en 
tancar

4%

Tanca 
definitivament

3%

Pensa cessar la seva activitat?
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Inversió en el negoci
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❖ Gairebé en 8 de cada 10 establiments s’ha realitzat alguna
inversió en el negoci els darrers anys. Aquest percentatge es
situa entorn el 60% en el cas dels establiments per equipar la
llar.

❖ Els tipus d’inversió que s’ha realitzat en l’establiment és
bàsicament, millores en la pintura i il·luminació, en mobiliari
per l'establiment, o en elements que permetin millorar la
imatge externa (rètol, accessibilitat, aparador, façana,..). En un
16% dels casos s’ha invertit en millores tecnològiques .

❖ En el 33% dels casos la inversió realitzada en els negocis
durant els darrers 5 anys és inferior als 3.000€ i en el 31% dels
casos es situa entre els 3.000€ i els 6.000€.

* Base el 76,5% de la mostra.

* Base el 79,4% de la mostra.

20,6%

Ha invertit en la millora de l'establiment en els 
darrers cinc anys?

NO SI

Import inversió % 

Total 100,0%

Menys de 3.000€ 32,7%

Entre 3.001€ i 6.000 € 30,8%

Entre 6.001€ i 10.000€ 21,2%

Més de 10.000 € 15,4%

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Millores en pintura i il.luminació

Millores en mobiliari (expositors,...)

Millores en la imatge externa (retolació,
aparador, accessos)

Eines TIC (equip informàtic, web, botiga
onl ine,.. .)

En què ha invertit?
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S’ha preguntat als empresaris per la tipologia de clients
que tenen en els seus negocis, pel que fa a la procedència i
a la capacitat de captació de nova clientela.

❖ Els empresaris entrevistats ens han comentat que la
meitat dels clients que compren als seus establiments
resideixen a La Bisbal. De cada 10 clients que entren al
seus establiments 5,6 resideixen a La Bisbal i 4,4 són
forans. Ja sigui dels municipis de l’entorn de La Bisbal o
bé visitants esporàdics, turistes.

❖ Els restauradors són els que tenen més clients residents
a La Bisbal.

❖ El fet més destacat, el trobem quan analitzem els
resultats segons la zona on estan ubicades les botigues,
destí de la compra, així s’observa que els comerços de
l’Aigüeta, tenen un públic bàsicament turístic, mentre
que en la resta de carrers del municipi és a la inversa.6
de cada 10 clients de l’Aigüeta són turistes, mentre al
nucli antic o a altres carrers de La Bisbal són residents
del municipi.

❖ En el carrer de l’Aigüeta és localitzen la majoria dels
establiments de ceràmica de la localitat.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Botiga

Restauració

Servei

Tipologia de clients:Procedència

Residents Bisbal Àrea influència Turistes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Nucli Antic

Aigüeta

Altres carrers

Tipologia de clients segons zona

Residents Bisbal Àrea influència Turistes
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❖ Un 70% dels clients que entren als seus establiments,
són clients habituals, fidelitzats, és a dir, que ja
coneixen, són compradors que van amb certa assiduïtat
a l’establiment, mentre que en un 30% dels casos els
client és nou, essent els establiments de restauració els
que han comentat captar més clientela nova, mentre
que en el cas dels serveis el percentatge de clients
habituals encara és més elevant, de cada 10 persones
que entren en el seu negoci, aproximadament 8,4 ja són
clients.

❖ Hi ha diferències significatives segons la localització de
l’establiment, així els comerços de l’Aigüeta, tenen més
clients nous que no pas la resta de comerços de la
localitat.

❖ En base a les respostes donades pels entrevistats, queda
palès les diferències entre la tipologia de clients dels
comerços del carrer de l’Aigüeta i la resta. Els clients dels
comerços del carrer de l’Aigüeta són majoritàriament
turistes, mentre que en la resta d’establiments són els
residents els seus principals clients.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Botiga

Restauració

Servei

Tipologia de clients: habituals o nous

Habituals Nous

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Nucli Antic

Aigüeta

Altres carrers

Tipologia de clients: habituals o nous

Habituals Nous
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❖ Un 70% dels clients dels comerços i serveis de La Bisbal té més de 40 anys. El segment d’edat amb major
percentatge correspon a les edats entre 41 i 50 anys (31,4%). Un 12,4% de la clientela té més de 65 anys mentre
que el percentatge de gent jove, de menys de 30 anys es situa per sota del 10%..

❖ A nivell global la tipologia de client dels comerços i serveis és forçà similar a excepció de la restauració que té més
clientela de menys de 30 anys.

❖ Els establiments del carrer de l’Aigüeta tenen menys clients de més de 65 anys que la resta de comerços de la
localitat, i gairebé 4 de cada de 10 clients té edats compreses entre el 41 i els 50 anys.

8,6

20,5

31,4

27,0

12,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Menys de 30 anys

De 31 a 40 anys

De 41 a 50 anys

De 51 a 65 anys

 Més de 65 anys

Franja d'edat dels clients Edat dels clients Global Botiga Restauració Servei

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Menys de 30 anys 8,6% 7,3% 16,0% 10,0%

De 31 a 40 anys 20,5% 20,0% 24,0% 20,0%

De 41 a 50 anys 31,4% 31,3% 28,0% 40,0%

De 51 a 65 anys 27,0% 28,0% 24,0% 20,0%

 Més de 65 anys 12,4% 13,3% 8,0% 10,0%

Edat dels clients Global Nucli antic Aigüeta Altres carrers

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Menys de 30 anys 8,6% 7,5% 7,4% 11,5%

De 31 a 40 anys 20,5% 20,8% 22,2% 19,2%

De 41 a 50 anys 31,4% 31,1% 37,0% 28,8%

De 51 a 65 anys 27,0% 27,4% 25,9% 26,9%

 Més de 65 anys 12,4% 13,2% 7,4% 13,5%
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❖ La mitjana de visites als establiments entrevistats depèn del dia de la setmana i de l’activitat de què es tracti.
Donades les característiques del municipi i per valora la seva atracció turística, també hem diferenciat entre la
temporada d’estiu i la d’hivern.

❖ A nivell global, la mitjana de visites entre setmana i els divendres o dissabte tant a l’hivern com a l’estiu no
presenta grans diferències, amb increments inferiors als 8 clients/dia de mitjana.

❖ La restauració té moltes més visites diàries que els serveis, com és lògic i també que els comerços, entre setmana a
l’hivern en els bars i restaurants entrevistats hi ha un 63 clients al dia, mentre que a l’estiu aquesta xifra
s’incrementa un 15%.

❖ Entre setmana les botigues tenen uns 32 clients al dia a l’hivern i uns 39 a l’estiu. Els divendres aquesta xifra es
situa entorn els 32 a l’hivern i uns 10 més a l’estiu, valor similar al del dissabte.

❖ Els serveis són el sector amb menor afluència diària de client, i amb diferències molt poc significatives entre el
volum de clients a l’hivern i a l’estiu.

Clients/dia hivern Mitja setmana dll-dj Mitja divendres Mitja dissabte

Total 35,13 36,70 37,92

Botiga 32,34 32,22 33,40

Restauració 63,38 75,25 80,63

Servei 14,25 16,75 11,25

Clients/dia Estiu Mitja setmana dll-dj Mitja divendres Mitja dissabte

Total 41,81 46,94 49,15

Botiga 38,29 41,38 41,92

Restauració 74,44 92,22 107,22

Servei 14,13 17,25 12,50
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❖ Si ens fixem amb la ubicació de l’establiment, s’aprecia
com els comerços del nucli són els que reben més clients
al dia. Hem de tenir present que al carrer de l’Aigüeta,
trobem sobretot botigues d’equipament de la llar, les
quals reben de mitjana uns 18 clients/dia entre setmana
mentre que el sector d’alimentació fresca es situa entorn
els 91 clients/dia de mitjana.

❖ Cal destacar que els comerços d’equipament de la Llar
del c. de l’Aigüeta presenten de mitjana un increment del
50% del clients /dia a l’estiu en relació a les dades
esmentades per l’hivern. Mentre que pels comerços
d’alimentació fresca el nombre de clients s’incrementa
un 38% a l’estiu, sobretot els divendres, pels
establiments d’equipament personal (roba i calçat) el
nombre de clients/dia decreix a l’estiu respecte l’hivern
(entorn d’un -13%).

Clients/dia Estiu Mitja setmana dll-dj Mitja divendres Mitja dissabte

Total 41,81 46,94 49,15

Nucli Antic 55,03 60,40 63,46

Aigüeta 17,20 20,30 21,10

Altres carrers 30,98 36,70 38,15

Clients/dia hivern Mitja setmana dll-dj Mitja divendres Mitja dissabte

Total 35,13 36,70 37,92

Nucli Antic 47,74 46,73 51,49

Aigüeta 11,39 15,06 13,68

Altres carrers 23,16 28,47 25,68

Aquestes dades són orientatives i basades en les
percepcions esmentades pels empresaris.
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❖ Poc més de la meitat dels negocis disposen de pàgina web (55,2%). Sent
en el sector de l’alimentació fresca i de l’equipament de la llar on la
implementació és menor (entorn un 65% no en disposa).

❖ Només un 11,5% dels empresaris enquestats ha comentat disposar de
botiga on-line per vendre els seus productes o serveis. Destacant les
botigues d’equipament de la llar del carrer de l’Aigüeta.

❖ En relació a l’ús de les xarxes socials, s’observa com Facebook és la xarxa
social més emprada pels empresaris del sector, un 64% dels empresaris
ha comentat fer ús d’aquesta xarxa social per relacionar-se amb els seus
usuaris en l’entorn on-line, aquest percentatge es situa per sobre del
70% entre els comerços d’alimentació seca, equipament de la persona,
lleure i cultura, serveis i restauració.

❖ Instagram és utilitzat sobretot pels comerços d’equipament de la persona
(70% dels casos) i del sector vinculat amb el lleure i la cultura (54,5%),
aquesta xarxa social va incrementant la seva rellevància en el sector
comercial, permet una exposició visual dels productes i de l’experiència.
Mentre que l´ús de Twitter és força baix.

❖ En general s’aprecia com els comerciants més joves, de menys de 50
anys, són el que més ús fan de les xarxes socials.

NO
44,8%

SI
55,2%

Té pàgina web?

NO
88,5%

SI
11,5%

Disposa de botiga on-line?

0,0%
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20,0%
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60,0%
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Té presència en les xarxes socials?

Facebook Instagram Twitter
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❖ La Bisbal d’Empordà és un municipi turístic, i per tant els seus establiments
poden obrir els diumenges, per tal de valorar l’impacte que pot tenir en el
territori el fet que La Bisbal deixi de ser considerat un municipi turístic –
segons les característiques descrites en la llei de comerç- hem preguntat
als empresaris si obren els seus establiments en diumenge diferenciant la
temporada d’estiu i la d’hivern.

❖ La resposta ha estat força similar tant a l’hivern com a l’estiu, a nivell global
podem dir que només 3 de cada 10 establiments entrevistats estan oberts
els diumenges.

❖ En base a la localització de l’establiment dins del municipi, si que s’aprecien
diferències significatives, així mentre que els comerços del nucli estan
tancats majoritàriament els diumenges, els del carrer de l’Aigüeta, obren
en el 72,7% dels casos a l’hivern, i el 82% a l’estiu.

70,6%

29,4%

Obre els diumenges d'hivern?

NO SI

69,1%

30,9%

Obre els diumenges d'estiu?

NO SI
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❖ El 53% de les botigues d’equipament de la llar i el 67% de la
restauració obre els diumenges d’hivern, mentre que a l’estiu ho
fan el 60% de les botigues d’equipament de la llar entrevistades i
el 56% dels bars/restaurants.

❖ El motiu principal pel qual no obren els seus establiments encara
que la llei els permeti fer-ho els diumenges, és per poder
conciliar la vida laboral i personal. Consideren que cal un dia de
descans per poder estar amb la família.

❖ Hi ha qui ha comentat que hauria d’incrementar personal, o bé
que no hi ha prou gent al municipi per tal que li sigui rendible
obrir la botiga. O bé que, només en la zona de l’Aigüeta hi ha més
gent i per tant, val la pena obrir la persiana el diumenge.

Per quin motiu NO obre els diumenges d'estiu el seu 

establiment ? %

Total 100,0

Vida personal, descans, festiu, ja treballem de dll-dv 81,1

A lestiu a la Bisbal no hi ha gent, la gent marxa vacances 5,4

Caldria més personal, no es rentable 5,4

No hi ha gent, no passa ningu 5,4

Només gent zona Aigüeta 2,7
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Opinió de l’empresari: La Bisbal ha de ser un municipi turístic?

❖ Els resultats han estat força igualats, és a dir, un 40% dels
entrevistats considera que La Bisbal no és un municipi turístic,
mentre que gairebé el mateix percentatge opina el contrari, que
hauria de seguir sent un municipi turístic i poder obrir els
establiments en diumenge. En un 19% dels casos no han sabut
respondre aquesta qüestió.

❖ Si tenim en compte l’activitat comercial, s’aprecia clarament com
gairebé el 90% dels restauradors es posicionen a favor de seguir
sent un municipi turístic, mentre que en el cas dels comerços i dels
servis aquest percentatge es situa entre el 35% i el 25%
respectivament. Hi ha un 24% d’empresaris de comerços que no
han sabut donar una resposta a aquesta qüestió.

❖ Els establiments ubicats al carrer de l’Aigüeta són els que es
mostren més a favor de seguir sent un municipi turístic.

NO
40%

SI
41%

No ho se
19%

Creu que la Bisbal hauria de seguir sent un 
municipi turístic?

Municipi turístic Botiga Restauració Servei

Total 100,0% 100,0% 100,0%

NO 41,8% 11,1% 75,0%

SI 34,5% 88,9% 25,0%

No ho se 23,6% 0,0% 0,0%

Municipi turístic Nucli Antic Aigüeta Altres carrers

Total 100,0% 100,0% 100,0%

NO 45,9% 27,3% 35,0%

SI 32,4% 63,6% 45,0%

No ho se 21,6% 9,1% 20,0%



Pla d’enfortiment comercial - La Bisbal d’Empordà 

5. ELS COMERCIANTS

116

Opinió de l’empresari: La Bisbal ha de ser un municipi turístic?

❖ Els motius citats per deixar de ser un municipi turístic són bàsicament que el diumenges és un dia per descansar i
estar amb la família, i que no hi ha demanda suficient per rendibilitzar l’obertura en diumenge ja que no són un
municipi de costa amb afluència turística.

❖ Mentre que els que han comentat que cal seguir obrint els diumenges comenten que, si no ho poden fer el seu
negoci s’enfonsa. Bàsicament el sector de la ceràmica detalla que és un dia que el turisme hi ve a comprar i que
aporta beneficies per a tothom, tenen un producte diferenciat i cal aprofitar el seu atractiu.

❖ En general podem dir que els comerciants del nucli consideren que no cal obrir en diumenge mentre que a la zona
de l'Aigüeta si.

* Multiresposta. Base: 40% de la mostra * Multiresposta. Base: 41% de la mostra

Perquè  La Bisbal NO hauria se seguir sent municipi 

turístic % 

Total 105,0

Dia per descansar, respectar els dies festius 35,0

No hi ha demanda, perfil de demanda no rendeix 20,0

No es municipi de costa, no és turistic 20,0

S'ha desaprofitat anteriorment 5,0

No pot competir amb altres municipis 5,0

No es necessari 5,0

Les vendes han baixat molt dissabte, ni pensar ja en 

diumenge

5,0

LAigüeta i el Centre tenen comportaments 

diferents

5,0

Els diumenges la gent està per la festa 5,0

Perquè  La Bisbal hauria se seguir sent municipi 

turístic % 

Total 107,1

Ens enfonsem si no ho som 28,6

Aporta beneficis a tots 28,6

Per que ve turisme, ve gent 14,3

Per que la ceràmica es un porducte diferencial, 

atractiu

7,1

El Centre no cal 7,1

El petit comerç no ha de tenir limitacions, que 

cadascú trii

7,1

S ha desaprofitat anteriorment 7,1

LAigüeta i el Centre tenen comportaments 

diferents

7,1
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S’ha demanat als empresaris entrevistats que valorin de 1 a 5, essent 1 la pitjor puntuació i 5 la millor, els següent
aspectes comercials i urbanístics de l’entorn on tenen el seu negoci.

▪ La varietat de botigues.

▪ La imatge de les botigues i serveis

▪ La imatge urbanística de l’entorn

▪ I l’aparcament de la zona.

❖ Els empresaris dels comerços i serveis comenten que la imatge comercial de la ciutat és correcta (3), similar a
la valoració de l’oferta comercial (2,9). Consideren que l’oferta comercial, tot i que millorable, és adient des
del seu punt de vista. Sent els restauradors els que donen puntuacions més altres aquests dos ítems, mentre
que el sector serveis dona un aprovat a la imatge comercial de la ciutat.

2,93

2,89

3,22

2,75

2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30

Total

Botiga

Restauració
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La Varietat de botigues
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La Imatge comercial



Pla d’enfortiment comercial - La Bisbal d’Empordà 

5. ELS COMERCIANTS

118

❖ Les variables vinculades amb la imatge urbanística de
l’entorn i l’aparcament són les que reben valoracions
més baixes, tot i que només la imatge urbanística de
l’entorn suspèn, amb una puntuació mitjana de 2,4,
fregant l’aprovat .

❖ Tots els empresaris coincideixen en què l’aparcament
i l’urbanisme, són els dos factors que cal millorar a la
ciutat. Gairebé la meitat dels entrevistats han valorat
aquests ítems com a molt malament o malament.

2,43

2,40

2,78

2,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Total

Botiga

Restauració

Servei

La Imatge urbanística de l'entorn

2,59

2,51

2,78

3,25

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Total

Botiga

Restauració

Servei

L'Aparcament
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Varietat  botigues

Imatge comercial

Urbanisme

Aparcament

Valoració d'aspectes comercials i urbanístics

Molt malament Malament Regular Bé Molt bé

Opinió de l’empresari: Valoració comercial i urbanística de l’entorn
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❖ Si tenim en compte la ubicació dins del municipi de l’establiment
de l’empresari entrevistat, s'aprecia com els empresaris amb el
negoci al carrer de l’Aigüeta, valoren molt negativament la imatge
urbanística de l’entorn, hem de tenir present que el carrer de
l’Aigüeta presenta una imatge de carretera més que de carrer
comercial, i l’aparcament. En relació a la imatge comercial, li
donen un aprovat (2,5) aquest factor, consideren que és força
millorable.

❖ Els empresaris amb comerços, serveis o restaurants al nucli antic,
consideren que la imatge comercial dels negocis és correcte (3), i
donen un aprovat just tant a la imatge urbanística de l’entorn com
a l’aparcament.

3,14

2,55

3,25

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Nucli Antic

Aigüeta

Altres carrers

Imatge comercial-segons localització
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Opinió de l’empresari: Valoració comercial i urbanística de l’entorn
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❖ Els resultats davant aquesta qüestió són força clars, 9 de cada 10
comerciants veu el comerç pitjor ara que fa uns anys, ningú ha
comentat que hagi millorat amb el temps.

❖ Els principals factors citats per argumentar que el comerç de La Bisbal
d’Empordà està pitjor que fa uns anys, són el fet que cada cop hi ha
més negocis que tanquen i que no se'n obren de nou, el comerç de La
Bisbal es va apagant

❖ La tipologia de la demanda del municipi, envellida i amb un baix
poder adquisitiu, així com la poca afluència de gent que hi ha al carrer,
s’ha citat com a elements que han donat lloc a la situació actual.

❖ També s’ha comentat que els comerços no s’han renovat, no s’han
posat al dia i que des de l’administració no s’ha fet res per tal que el
comerç no es trobi en aquesta situació, no hi ha incentius per obrir
nous negocis i no s’afavoreix ni l’obertura ni les millores en els
comerços.

* Multiresposta. Base: 65% de la mostra que ha repost
aquesa qüestió

89,7

10,3

En relació a fa uns anys, com veu el comerç de La 
Bisbal?

Pitjor Igual

Per quin motiu el comerç de La Bisbal està pitjor que fa 

uns anys?
% 

Total 125,6

Manca oferta, han tancat negocis, no obren nous 27,9

Demanda sense bon perfil -envellit, no poder adquisitiu 16,3

Està a punt enfonsar-se, s'apaga a poc a poc, va en 16,3

Poca gent que compri al municipi 14,0

No s ha renovat 9,3

Ajuntament no ha fet res perquè no moris el petit comerç 4,7

No hi ha relleu generacional 4,7

Crisi general 4,7

Males infraestructures, no hi ha aparcament 4,7
No hi ha incentius per obrir negocis, no s'afavoreix 

l'obertura i les millores dels negocis
4,7

El petit comerç sempre ha tingut problemes 4,7

Mentalitat negativa, menys energia dels comerciants 2,3

Horari, les botigues no obren d'acord amb les necessitats 

de la demanda
2,3

La gent marxa a Girona o Platja d Aro a comprar 2,3

Massa impostos 2,3

Falten locals grans 2,3

No s han produït canvis 2,3
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❖ Davant de la pregunta quins aspectes creuen que cal millorar per
potenciar el comerç de La Bisbal, els resultats s’han centrat
sobretot en :

▪ Facilitar que s’obrin nous comerços al municipi, no posar
”traves” quan algun empresari/emprenedor vulgui
instal·lar-se al municipi, donar ajuts o incentius
econòmics.

▪ Promocionar el comerç de La Bisbal de manera
continuada, sent l’Ajuntament qui assumeixi aquesta
tasca.

▪ Facilitar espais d’aparcament propers als comerços

▪ Millorar la comoditat vianant ( carrers, voreres, neteja,...)

▪ Treball conjunt entre tots els agents implicats de manera
organitzada.

S’ha comentat que cal promocionar els comerços dels artesans de
l’Aigüeta, la seva ceràmica, però també que es vagi més enllà
d’aquesta activitat, la ceràmica, per promocionar la ciutat.

* Multiresposta

Aspectes a millorar per potenciar el comerç de la Bisbal % 

Total 129,2

Facilitar obertura comerços 16,9

Fer promoció per part Ajuntament, comerç de la Bisbal 15,4

Aparcament proper als comerços 15,4

Màrqueting i promoció, més constant 13,8

Carrers de vianants, millorar els carrers, voreres 13,8

S´'ha d actuar, organitzar-nos, implicar-nos, no deixar 

caure, millorar junts...
10,8

Neteja, netejar les voltes, arreglar les voltes 6,2

Millorar-ho tot, no te res a fer 4,6

Innovació en el comerç, botigues atractives 4,6

Horari, negocis oberts, horaris iguals 4,6

Promoció nucli antic, Aigüeta  cap a nucli 4,6

Activitats per millorar el comerç, incentius, ajudes al 

lloguer, ajuts econòmics
4,6

Pressionar, potenciar que la gent compri a la Bisbal 3,1

Comerços artesans a Aigüeta 1,5

Promoció de la Bisbal més enllà de la ceràmica 1,5

Serveis als compradors 1,5

Fer alguna Fira 1,5

Il·luminació nucli antic 1,5

Promoció de la ceràmica 1,5

Millorar imatge estètica del poble 1,5
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❖ A principis de juliol s’ha iniciat les obres d’ordenació del carrers Ample,
Antic i Valls d’en Colomer, en el marc del projecte de viananització del nucli
antic, per aquest motiu hem considerat adient conèixer l’opinió dels
empresaris envers aquesta actuació urbanística tant important pel municipi.

❖ Gairebé 8 de cada 10 empresaris entrevistats fan una valoració positiva del
projecte de remodelació del nucli antic.

❖ Entre els comerciants amb establiments en el nucli antic, aquesta relació és
lleugerament inferior, tot i que s’hi mostren favorables en un 73,5% dels
casos.

❖ Els motius per valorar satisfactòriament aquest projecte es centren en el
fet que la prioritat vianant d’aquests carrers aportarà beneficis per als
comerços i per als clients, la ciutadania podrà passejar i mirar botigues.

❖ Es mostren favorables a un projecte focalitzat en la humanització de l’espai
públic, en treure cotxes en benefici dels vianants, en disposar de carrers
més atractius. Tot i que els canvis inicialment poden tenir repercussions
negatives a la llarga consideren que els afavorirà.

❖ Els motius per fer una valoració negativa d’aquest projecte (22% dels
casos): són perquè consideren que no servirà de res, perquè es treu el
pàrquing proper als comerços i els clients no venen a comprar, el fet que ara
ja és massa tard o bé consideren que s’eliminarà el principal vial que porta
gent cap al Centre, el carrer Ample.
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POSITIVA NEGATIVA

Quina valoració fa del projecte de vianatització 
del nucli antic?

Motius per valorar positivament la vianantització del 

nucli antic
% 

Total 107,8

Parlen de la millora: ajudarà al comerç, es fan coses, 

aportarà beneficis...
49,0

Parlen del client, demanda: podrà passejar, veure 

botigues, hi haurà més clients...
15,7

Afegeixen característiques: aparcament a prop, activitats 

per portar gent
9,8

Parlen de la ciutat: humanitzar-les, ciutat moderna, 

treure cotxes...
9,8

Parlen del carrer: més atractiu, bonic, més comercial, 

més accessible...
7,8

Pensen que a inici serà negatiu però a la llarga positiu 5,9

Parlen del comerç: necessita espais agradables, còmodes, 

ajudarà al comerç
3,9

Negatius: creien que no servirà, no ajudarà, no és 

suficient
2,0

Parlen de turisme: millorar el Casc antic per més 

turisme,...
2,0

Es queixen del començament de les obres: temporada, 

parats...
2,0

* Multiresposta. Base el 75% de la mostra
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Donat que l'èxit d’aquest projecte passa per la implementació del mateix per part dels agents que en són
responsables de l’activitat econòmica i comercial del municipi, hem optat per implicar als principals actors d’aquest
projecte, l’administració mitjançant reunions en profunditat amb responsables tècnics vinculats amb l’àrea de
comerç, turisme i urbanisme. I amb l’associació de comerciants del municipi

Per treballar amb els empresaris dels comerços i serveis de La Bisbal d’Empordà i conèixer les seves inquietuds,
actituds, opinions i valoracions sobre el comerç del municipi, PROCOM RETAIL ha organitzat dues sessions de
treball específiques .

Una dinàmica de grup amb empresaris i comerciants del sector de la ceràmica, ubicats al carrer de l’Aigüeta i una
segona dinàmica de grup amb els comerciants del municipi excloent la ceràmica, amb l’objectiu de copsar la visió
comercial del municipi des de l’òptica dels comerciants, les seves inquietuds, opinions i valoracions i alhora
reflexionar conjuntament sobre la visió de futur del municipi, ajudats per la metodologia DAFO i al metodologia
CANVAS.

ENTREVISTES I FOCUS –GROUP: Els agents implicats en el projecte

6. AGENTS IMPLICATS EN EL PROJECTE
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. Visó estratègica diferenciada del municipi per part dels comerciants del sector de la ceràmica i la resta de
comerciants.

. Els comerciants de La Bisbal, a excepció del sector de la ceràmica, no s’identifiquen amb aquest element diferencial
del municipi. En general viuen d’esquena a la ceràmica. De fet en la primera dinàmica no es va anomenar la
ceràmica com a punt fort, gairebé fins al final de la sessió.

. En les dues sessions de treball semblava que parléssim de municipis diferents.

Punts clau de les dinàmiques de grup: Metodologia DAFO.

Els comerciant bàsicament del centre o nucli antic van considerar que:

▪ Els principals problemes o febleses es centren en :

✓ L’aparcament, sobretot les dificultat de la gent gran per anar a comprar.

✓ Les dificultats normatives i burocràtiques per obrir nous establiments

✓ L’envelliment del comerç

✓ L’elevat nombre de locals tancat

✓ La manca de varietat i d’oferta comercial

✓ Alguns aspectes urbanístics: Il.luminació façanes,

✓ Manca una política de comunicació efectiva

✓ La manca de treball en equip entre els comerciants

✓ No som destí de compres

✓ No som un municipi turístic

✓ Cert cansament per part de determinats comerciants
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▪ I les fortaleses de La Bisbal són :

✓ La qualitat dels productes que comercialitzen sobretot del sector alimentari ( embotits, carn,..)

✓ Mercat del divendres

✓ Qualitat gastronòmica

✓ Centre històric

✓ L’atracció que generen entre els municipis de l'àrea d’influència i segones residències

✓ El Terracota Museu

✓ El teixit associatiu del municipi

Els comerciants del sector de la ceràmica van opinar que :

▪ Les febleses de La Bisbal es centren que:

✓ La temporada turística és molt curta

✓ No tots els comerços del carrer de l’aigüeta són de venda de producte artesà

✓ Hi ha un desànim generalitzat entre els comerciants

✓ Desconnexió entre el Museu Terracota i el carrer de l’Aigüeta

✓ No posen en valor i no mostrem que fabriquen aquí la ceràmica, que som un producte artesanal .

✓ Certa desconfiança entre els productors i els comerciants

Punts clau de les dinàmiques de grup.
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▪ Les oportunitats i punts forts es centren que:

✓ Ser capaços d’atraure a turistes i visitants durant tot l’any.

✓ Transmetre els valors i trets identitaris vinculats a la ceràmica: Sostenibilitat, Km 0, fet a mà..

✓ La seva ubicació en un eix focalitzat en la ceràmica

✓ La possibilitar de fer accions i activitats d’animació en la zona

En resum:

✓ Els comerciants ens mostren dues realitats diferenciades i sense interrelacions entre elles.

✓ Cert pessimisme i desànim, manca d’estratègies i visions de transformació dels comerços de posar-los al dia

✓ Poc crítics en quan als seus establiment i en general amb una valoració no alineada amb el que el consumidor

percep, ni amb la conceptualització del retail actual.

Punts clau de les dinàmiques de grup: Metodologia DAFO
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▪ Per tal de determinar el model comercial de La Bisbal d’Empordà, a banda de la metodologia DAFO a
detallada també hem fet ús de la metodologia CANVAS, eina que ajuda a generar nous models de negoci
partint de l’experiència, opinions i interessos. Hem reflexionat plegats envers el model comercial que tenim i
que volem tenir en un futur. Donant resposta a les següents qüestions:

Punts clau de les dinàmiques de grup: Metodologia CANVAS

En què es bo el nostre comerç?

Qui és i què té?

A qui es dirigeix

Quina ha de ser la nostra proposta de

valor?

Com se’l coneix i com es dóna a conèixer

el comerç?

Com es relaciona amb el client?

Què rep a canvi el nostre comerç?

Que hem de donar per formar part de

“Comerç de La Bisbal”.
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- Qualitat, tant dels 
productes  alimentaris 
com de la gastronomia

- La producció i 
comercialització de la 
ceràmica

- Tracte al client

- Un centre històric amb encant
- Terracota Museu
- Botiges i tallers de ceràmica
- Establiments notoris: 

d’alimentació,..
- Tres espais comercials 

diferenciats: Centre, Aigüeta i 
zona de les voltes .

- Un entorn urbanístic que no 
afavoreixi el passeig entre les 
diferents zones comercials. 

- Separació teixit comercial i 
ceràmica

- Resident a La Bisbal
- Residents als 

municipis de l’entorn
- Turistes, estiuejants de 

la Costa Brava
- Visitants residents a 

Barcelona i entorn 
metropolità i altres 
poblacions .

- Les administracions: 
Generalitat, 
Ajuntament, Diputació.

- L’associació de 
comerciants

- La promoció turística 
del municipi

- El teixit associatiu del 
municipi

- La Ceràmica eix principal 
de La Bisbal. Element 
diferenciador.

- Qualitat i identitat

- Botiga física
- Xarxes socials (Facebook, 

Instragram)
- Boca - orella
- Publicitat: Cartells botigues, 

Opis, 

- Potenciar les xarxes 
socials (Facebook, 
Instagram, web,..)

- Comunicar clarament la 
nostra proposta de valor.

- Formats de comunicació 
moderns i impactant per 
domar a conèixer i 
recordar els comerços...

- Molt de temps i esforç
- Hores de feina

- Donar a conèixer la seva oferta comercial
- Formar part d’un equip que treballar 

conjuntament per posar en valor el comerç local.
- Imatge comuna d’espai comercial.

Font → PROCOM Retail. 

Comerç de ”La Bisbal”

Tot seguit es 
mostren els resultats 
de les sessions de 
treball amb 
l’aportació de 
l’expertese de l’equip 
de treball que ha 
desenvolupat aquest 
projecte. 

6. AGENTS IMPLICATS EN EL PROJECTE

Punts clau de les dinàmiques de grup: Metodologia CANVAS
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Ens hem reunit amb el president de la Unió de comerciants de La Bisbal d’Empordà, per tal que ens expliqui el
funcionament de l’entitat i la seva visió del comerç de la localitat.

▪ L’associació de comerciants té uns 62 socis i es troba en un moment d’incertesa, amb una tendència
negativa en el nombre de socis, en part pel tancament dels comerços i en part pels pocs recursos que
destinen a la comercialització de l’entitat.

▪ Tots els comerciants del municipi, tant els de la zona del Centre com de l’Aigüeta formen part de la mateixa
entitat. Hi ha pocs restauradors que associats a l’entitat.

▪ Actualment la Junta la conformen 8 socis dels quals 3 són més actius. Recaient el seu lideratge i la majoria
des esforços per l'impuls de l’entitat en el seu president.

▪ A priori es fan reunions mensuals tot i que darrerament no s’han efectuat.

▪ Principals activitats que han realitzat:

- Sortejos (fa uns dos anys van sortejar un cotxe)

- Tallers infantils a les places del poble

- Col·laboren amb altres entitats del poble – Cant coral (pica-pica)

- Concurs d’aparadors a la Fira del Circ (baixa implicació dels associats).

- Dia de la música: Pianos al carrer –Pl. Major, Pl. Llibertat, Pl. Jacint Verdaguer.

- Mercat de nit al Terracota: s’han realitzat dues edicions. Parades dels comerços locals (darrera edició 21 botigues +
restauradors) amb una afluència de públic entre les 700-800 persones segons les butlletes dipositades a la urna.

...

L’associació de comerciants.
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▪ Comunicació la fan bàsicament per mitjà de cartelleria a les botigues.

▪ La comunicació entre els comerciants es fa sobretot per whatsapp.

▪ El finançament de l’entitat: Subvencions de la Diputació de Girona, de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i els recursos propis (quota
trimestral dels socis-40€).

▪ Manca dinamisme, hi ha forces associats d’edat més gran, que estan
pensant en la jubilació, hi ha pocs comerciants joves que formin part de
l’entitat.

▪ L’entitat es troba en un moment incert, hi ha un cert desànim
generalitzat, cal que algú agafi el lideratge, cal tornar a impulsar als
comerciants, engrescar-los per tornar a treballar plegats pel comerç de la
localitat.

L’associació de comerciants.
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La metodologia emprada per a determinar la Diagnosi de la situació actual de La Bisbal des de
l’òptica comercial, és la matriu DAFO, que a banda de ser una eina altament utilitzada, ajuda a
reflexionar sobre la situació actual del mercat i projectar les possibles actuacions de futur.

Es tracta d’avaluar i de diagnosticar el municipi de La Bisbal com si fos una empresa sota el punt
de visa del màrqueting aplicat al comerç.

Per poder fer el DAFO ens hem basat en la informació recollida i analitzada en aquest informe, a
partir de la qual fem un diagnòstic de la situació actual del municipi de La Bisbal:

❑ els punts forts (els seus avantatges) i els punts febles (els seus desavantatges), les seves
oportunitats i principals amenaces amb incidència comercial per poder desenvolupar
aquest projecte,

per arribar a establir la seva diagnosi i poder concretar les estratègies més adients que permetin:

▪ Recolzar-nos en els punt forts del municipi

▪ Superar o minimitzar els punts febles

▪ Aprofitar les oportunitats detectades

▪ Intentar contrarestar les amenaces.

Aquestes directrius han de servir com a pauta de treball al consistori, als seus tècnics, als
comerciants i als diferents agents implicats, a l’hora de definir la seva estratègia comercial i
planificar les accions comercials.

Pla de treball

- Consistori
- Comerciants
- Associació de 

comerciants
- Altres agents

Fortaleses

Oportunitats Amenaces

Debilitats

LA BISBAL

133

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r

7.DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ COMERCIAL



Pla d’enfortiment comercial - La Bisbal d’Empordà 

• Els elements patrimonials del nucli antic, el Castell-Palau dels bisbes
de Girona, el portal de la Riera, les Voltes, el pont Vell, el Call,... I
sobretot la ceràmica com a elements d’atracció de visitants al
municipi.

• El ser un municipi turístic, permet l’obertura del comerç local en
diumenge, diferenciant-nos dels municipis de l’entorn, i atraient un
públic visitant que ens escull sobretot per comprar ceràmica.

• La promoció turística del municipi, focalitzada en la ceràmica com a
element diferenciador del territori – ceramistes, comerços, Terracotta
Museu, ....- amb una marca pròpia “ceràmica La Bisbal” com a segell
de qualitat dels productes..

• L’oferta comercial del centre genera atractivitat interna pels residents,
sobretot en productes alimentaris de qualitat i l’oferta, especialitzada
en ceràmica del carrer de l’aigüeta pels turistes/visitants.

• Força d’atracció de la ceràmica entre els visitants, majoritàriament
“sèniors “ de més de 50 anys, de les poblacions de la demarcació de
Girona i Barcelona i de poblacions franceses. Amb bona predisposició
a les compres en el municipi.

• Els esforços promocionals de les dues zones del municipi – Centre i
Aigüeta- han donat lloc a que els visitants/turistes es desplacin a les
dues zones, incrementant el temps d’estada i les oportunitats de
compra i consum.

• El disposar d’un eix comercial especialitzat en la ceràmica, carrer de
l’aigüeta i una oferta especialitzada en alimentació, de la zona del
nucli, en un espai amb encant i que es va amabilitzant per afavorir una
compra còmode i amable.

• El mercat setmanal del divendres com a element tractor de compres.

• La baixa demografia del municipi i de la seva àrea d’influència propera
juntament amb la capacitat econòmica de la població per sota de la
mitjana catalana, dificulta la viabilitat econòmica dels negocis
comercials.

• Pèrdua d’atracció entre els municipis de l’àrea d’influència propera.

• Estructura de carretera del carrer de l’aigüeta, no afavoreix una
compra lúdica. Manca una estructura urbanística comercial que uneixi
els diferents espais comercials i lúdics de La Bisbal, l’aigüeta, Les
Voltes, el nucli antic i fins el Terracotta Museu

• Elevades fuites a altres poblacions amb major dotació comercial, com
Girona i Platja d’Aro, per a la compra de productes d’equipament .

• Les compres online sobretot entre la població més jove i per adquirir
roba i calçat.

• La davallada de compres en el centre de La Bisbal per part dels
residents en els darrers anys

• La imatge global de l’espai comercial: aparadors poc atractius, la
qualitat comercial d’alguns establiments, discontinuïtat comercial, les
façanes dels edificis,...

• L’elevat nombre de locals tancats, el qual es pot incrementar en els
propers anys per la baixa rendibilitat d’alguns negocis i la jubilació
d’altres.

• Empresaris poc crítics amb els seus comerços i amb una valoració no
alineada amb el que percep del consumidor ni amb el retail actual .

• Cert desànim entre els comerciants, manca d’estratègia i d'il·lusió
col·lectiva per innovar en comerç, per posar-se al dia i treballar en
equip.

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

7.DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ COMERCIAL

ANÀLISI DAFO
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• De seguir treballant per reforçar el potencial turístic del territori, i el
posicionament de compra-oci- passeig de La Bisbal, per incrementar
la notorietat i atracció de visitants.

• La implicació del Consistori i dels diferents actor involucrats per
donar a conèixer la ceràmica de La Bisbal – projecte coop’art,
Terracotta Museu, Parant Taula, …- com a element diferenciador
respecte altres municipis .

• El repensament de l’estratègia comercial del municipi per iniciar una
nova etapa, amb la ceràmica com a eix central i que posi en valor el
comerç del municipi i engresqui al col·lectiu de comerciants i als
residents i visitants per comprar-hi.

• Les dificultats per fer viable els negocis comercials com a fre per
l’obertura de nous locals comercials.

• Actitud empresarial poc oberta. El no ser capaços d’adaptar els
establiments comercials i serveis a les necessites i demandes dels
usuaris (residents i/o turistes) del municipi, posant al client com a
centre dels seus negoci. I més, tenint en compte la complexitat de
tirar endavant un negoci comercial avui en dia.

• El no saber treballar de manera transversal, amb una visió
estratègica comuna i aprofitant les sinèrgies entre els diferents
agents del territori (turisme, patrimoni, ceramistes, restauradors,
comerciants de ceràmica i resta d’activitats,..).

• La visió diferenciada dels empresaris de les dues principals zones
comercials, nucli i aigüeta, que mostren dues realitats comercials
sense interrelacions entre elles. I que poden dificultar treballar
plegats, amb una visió estratègia global del “comerç de La Bisbal”.

• Les dificultats per poder seguir sent un municipi turística segons
s’estableix en la Llei 18/2017, d’1d’agost de comerç, serveis i fires.

OPORTUNITATS AMENACES

Oportunitats detectades però no com a factors externs sinó com 
EL QUE PODEM FER, LES POSSIBILITATS QUE TENIM Entenen les amenaces com LES DIFICULTATS per tirar endavant
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- Mercat potencial petit en residents i de renda per càpita 
baixa i poca atractivitat per compra.

- Municipis propers amb una millor dotació comercial 
sobretot en equipament- que atrau fugues de compra dels 
residents i de l’entorn.

- Façana comercial poc continua i amb gran quantitat de 
buits urbans (locals).

- Comerç poc adequat i atractiu en imatge externa sense 
percepció d’espai de compres.

- Desànim dels comerciants.

- Separació a tots nivells entre teixit comercial i ceràmica.

- Estructura de carretera en l’entorn més turistico-comercial 
que no afavoreix una compra experiencial i memorable.

El teixit comercial a La Bisbal es troba en una situació difícil, 
on, tot i haver-hi sortida al final, es requereix molt d’esforç, 

força i perseverança per arribar-hi.

8. PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC



Pla d’enfortiment comercial - La Bisbal d’Empordà 

OBJECTIUS

138

- Reposicionar-se, nacional i 
internacionalment... La Bisbal = ceràmica.

- Aconseguir que el teixit comercial i el 
concepte Ceràmica formin part d’un TOT.

- Aconseguir un espai d’estada lúdica i 
comercial agradable i fàcil.

- Recuperar part de les fugues per compres en 
establiments individuals diferenciats i notoris.

- Captar l’àrea d’influència de 10 min. en cotxe.

8. PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC
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Les grans preguntes CLAU que és necessari que respongui el 
teixit comercial de la Bisbal d’Empordà per a encarar el futur.

La ceràmica ha de ser l’eix sobre el qual giri el “món” de La Bisbal? SI.

El comerç de l’Aigüeta ha d’obrir els diumenges i festius? SI.

Té futur el comerç del Centre de la Bisbal? SI, però... amb canvis

S’ha de limitar l’espai comercial i reconcentrar esforços i recursos? SI.

S’ha de convertir l’Aigüeta en passeig? SI.

S’ha de potenciar el mercat del divendres i millorar la ubicació? SI.

8. PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ

1- EIX BRANDING: La ceràmica, eix central de la Bisbal.

2- EIX DIVENDRES: El divendres, dia comercial a la Bisbal.

3- EIX URBANISME: El passeig, creació d’un circuit lúdic comercial al municipi.

4- EIX COMPETITIVITAT: El comerç, component d’experiència de visita.

5- EIX IMPULS: La col·laboració público-privada del Pla.

8. PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC
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E1- EIX BRANDING_La ceràmica, eix central de la Bisbal.

- Marca → La Bisbal = Ceràmica. (fitxes: Ciutats al voltant d’un producte)

• Branding nacional i internacional de ‘Ceràmica de La Bisbal’

• Campanyes de comunicació a l’estiu

• Promoció en la costa propera

- Entorn, la ciutat ha de respirar Ceràmica.

• L’entorn urbà: detalls ceràmics

• L’entorn privat – us de la ceràmica per a la decoració (fitxes: Concurs de Balcons a Sitges)

• L’entorn del teixit comercial – elements ceràmics en la implementació de les botigues.

- L’espai de la ceràmica, pol d’atracció turística. (fitxes: Inspiring Tarradell)

• Horaris comercials: obrir diumenges i festius

• Creació del Mercat – Fira: Mercat de la Terra

- Posem de moda la ceràmica

• Parant taula: aprofitament comercial de l’acció

• Col·laboracions objectes: productors – comerciants

• Relacions públiques (RRPP) – prestigi del producte - dinamització

- Acostament / col·laboració Productors - comerciants ceràmica – Teixit comercial

• Creació d’un grup de treball creatiu

• Sessions de networking Productors ceràmica - comerciants

8. PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC - EIXOS
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E2-EIX DIVENDRES_El divendres, dia comercial a la Bisbal.

- Reforç del Mercat del divendres

• Recuperació de la ubicació i millora del circuit

• Millora i dignificació de les parades

• Comunicació a l’entorn

- Accions i activitats comercials en divendres.

• Animació comercial al Centre

• Promocions centrades el divendres

8. PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC - EIXOS
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E3- EIX URBANISME_el passeig, creació d’un circuit lúdic-comercial al municipi 

- L’Aigüeta, el passeig de la ceràmica a La Bisbal 

• Reestructuració urbanística de la Aigüeta (fitxes: Accions tàctiques)

• Els locals buits per a la ceràmica (fitxes: Olot – Vic - Renteria)

- Concentració comercial i recuperació de buits urbans

• Delimitació de l'àrea comercial urbana prioritària

• Impuls per la recuperació dels buits urbans en aquesta àrea.

- Els aparcaments

• Senyalització urbana dels aparcaments (fitxes: Senyalització aparcament Reus)

• Comunicació de l’existència d’aparcament

- La unió física entre l’Aigüeta i el centre

• Plataforma única davant l’Av. de les Voltes (prioritat del ‘pas a peu’)

- Triangle: Aigüeta – Museu – Centre.

• Engrandiment de la vorera del Museu: Av. 6 d’octubre.

- Oportunitats per a que els consumidors es desplacin al Centre.

• Quick & collect urbà en un local del centre

8. PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC - EIXOS
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E4- EIX COMPETITIVITAT_El comerç, component d’experiència de visita. 

- Millora de la façana comercial del centre

• Els rètols i la il·luminació

• La millora dels aparadors (fitxes: Aparadors a Puig-Reig)

• Dignificació dels elements externs d’exposició del producte

- Conceptualització comercial: cap a la diferenciació i notorietat

• Formació per a empresaris

• Gabinet Tècnic: formació ‘in-place’

• Formació / informació a nous empresaris

- Redifinició del model de botiga de ceràmica

• Formació per millorar el punt de venda en les botigues de ceràmica

• Servie d’implementació de millora del punt de venda

• Foment de les botigues experiència

- Competitivitat conjunta – Accions promocionals

• Pla de dinamització anual del Teixit Comercial

• Increment de la comunicació al potencial comprador

8. PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC - EIXOS
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E5- EIX IMPULS_L’impuls públic-privat del Pla.

- APEU entorn Centre-Aigüeta.

- Impuls públic al teixit comercial

- Professional de suport a la dinamització del teixit comercial

- Procés de constitució de l’APEU

- Reintegració del teixit comercial

- Sopar del comerç

-Newsletter per al teixit comercial de La Bisbal

- Creació d’indicadors de seguiment del Pla d’actuació (fitxes: Eix St Andreu – SAC – Platja d’Aro)

- Recollida i anàlisi de dades

8. PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC - EIXOS
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CONCEPTES A TREBALLAR. El MoodBoard del teixit comercial de La Bisbal

8. PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC

S’ha de tenir clar quina és 
la identitat que volem 

transmetre de la vila de 
La Bisbal, a nivell 

d’imatge comercial i 
turística, i treballar per a 

que tots els agents 
implicats, i de manera 

transversal, remin en la 
mateixa direcció, tenint-

la sempre present en 
totes les accions que 

realitzin, sigui quin sigui 
l’àmbit (urbanisme, 
patrimoni, cultura, 

societat, esports, 
educació...).

L’embut filtra accions 
i missatges que 

estiguin alineades al 
concepte per a que 
sigui molt clar. Tot 

allò que no sigui 
coherent als elements 

del concepte creat... 
no passen per 

l’embut!

El museu

L’experiència

Les Eines 
tecnològiques

La Comunicació

L’àrea d’influència

La visita familiar

L’artesania

La ceràmica

La història Els divendres

La qualitat

El Mercat

La identitat
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E1

La ceràmica, eix central de La Bisbal

EIX BRANDING

- Que tots els àmbits del municipi (residents, teixit comercial,
entitats, administracions...) se sentin orgullosos que el
municipi tingui el tret diferenciador de la ceràmica i se’n
sentin part.

- Que la marca La Bisbal=ceràmica es reforci en les actuacions
de tots els àmbits perquè tenen present aquest material
quan ideen, dissenyen, projecten, executen... i l’utilitzen en
les seves produccions.

- Que amb el temps s’aconsegueixi que a La Bisbal es vegi
ceràmica pel carrer que vagi reforçant la marca.

Aquest Eix compta amb 13 actuacions dividides 
en 5 Línies:

1– L1 Marca → La Bisbal = ceràmica.

1– L2 Entorn, la ciutat ha de respirar ceràmica.

1– L3 L’espai de la ceràmica, pol d’atracció 
turística.

1– L4 Posem de moda la ceràmica

1– L5 Acostament / col·laboració: Productors –
comerciants Ceràmica – Teixit comercial

És un eix més de posicionament de ciutat que 
no pas només sectorial de comerç, tot i que al 
comerç li afecta directament ja que ajuda a 
crear turisme (flux de visites) i implica 
directament al sector de la ceràmica.

El branding –desenvolupament de marca- s’ha 
de treballar de sempre i de manera constant.

La ceràmica és el tret diferenciador de La Bisbal de qualsevol altre
municipi de Catalunya d’Espanya i de la resta d’Europa. S’ha d’aprofitar
aquest punt fort i convertir-lo en una gran oportunitat.
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E1 La ceràmica, eix central de La Bisbal

Marca → La Bisbal = Ceràmica

✓ La Bisbal treballa molt bé la gestió institucional de ‘La Ceràmica’: grups
europeus de treball / presencia a congressos / agents de turisme, etc...

✓ S’ha creat una marca de qualitat d’origen per tal d’identificar i autentificar
les peces. Això genera diferenciació.

✓ S’ha impulsat el Museu de la ceràmica

“Las ciudades son en realidad productos cuyas identidades y valores deben ser diseñados y 
comercializados. Las ciudades que no logran comercializarse a sí mismas con éxito, 
afrontan el riesgo del estancamiento económico y declinación. Las ciudades son Marcas”
Philip Kotler. Experto en Márketing.

Actualment l’element més 
diferenciador, notori, i rellevant de La 
Bisbal és la ceràmica.

S’ha d’aprofitar aquest atribut i 
oportunitat.

No deixar decaure el posicionament.

En tots els àmbits del municipi.

Continuar en aquest camí

Ser més contundents – més visible

Comunicar molt

Implicar la població

Important implicar el teixit comercial

E1-L1

EIX BRANDING
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EIX BRANDINGE1E1-L1 Marca → La Bisbal = Ceràmica

E1-L1-1 Branding nacional i internacional de ‘Ceràmica de La Bisbal’

Sembla que La Bisbal, en aquest moment, està vivint i aprofitant l'estela de notorietat 
que tenia el sector de la ceràmica en el municipi fa anys, però amb el temps ha anat 
perdent posicionament i coneixement, sobretot en la gent més jove. També per una crisi 
de producte (que està en un cicle madur) i pels hàbits de compra dels ciutadans.

S’ha de fer una feina de REPOSICIONAMENT. 

I aquest objectiu l’han de tenir, transversalment, totes aquelles persones i estaments 
vinculades a La Bisbal, en tots els seus àmbits. És una tasca de ciutat fer què, quan una 
persona pensi en Ceràmica, automàticament li sobrevingui a la ment, La Bisbal i, també, 
que quan pensi amb La Bisbal, automàticament, li reporti l’atribut Ceràmica.

Per aconseguir això és necessari una acció intensiva en comunicació, participació, 
lideratge, pro-activitat... en totes aquelles accions que tinguin a veure amb la ceràmica, 
nacional i internacionalment.

Des de La Bisbal s’ha realitzat una bona tasca amb la creació de la marca de qualitat 
‘Ceràmica de La Bisbal’, un distintiu de garantia, qualitat i d’origen. També ha nivell 
institucional amb la participació en diversos programes. S’ha de seguir en aquesta línia.

Descripció - Accions Calendarització

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local
- Productors de ceràmica del municipi i voltants
- Botigues de productes de ceràmica
- Institucions i entitats nacionals i internacionals

Lideratge i Partners

- Notorietat de marca
- Ressò internacional i sortides en mitjans
- Increment de visitants i de vendes a les botigues

Indicadors de control
Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Lideratge en tots els àmbits que tinguin a veure amb la ceràmica, tant producció com 
comercialització.

- Alineament en una mateixa meta de tots els agents implicats i col·laboració.
- Innovació i creativitat en les accions. Molt bona qualitat en la producció.
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EIX BRANDINGE1E1-L1 Marca → La Bisbal = Ceràmica

E1-L1-2 Campanya de comunicació a l’estiu

El turisme també s’ha de generar de manera pro-activa. S’han de crear oportunitats 
per a què potencials visitants facin ‘el pensament’ d’anar a La Bisbal en una sortida.

Han de ser campanyes dirigides al públic de mig trajecte, tant de les rodalies més 
llunyanes (resta de Girona) com a la resta del país (Catalunya) i les zones colindants
amb Catalunya (Catalunya Nord, País Basc, Aragó, València...).

El tema central, excusa (leitmotiv) de la visita, ha de girar sempre entorn de la 
Ceràmica i el seu món.

Per això es proposa:

- Fer onades de campanyes de comunicació de Setmana Santa a la tardor (Tot Sants).

- Utilitzar els mitjans massius tradicionals, per exemple Radio (RAC1, Catalunya 
Radio, emissores locals, etc...) i les xarxes socials, amb campanyes dirigides a 
targets concrets (majoritàriament familiars)

- Utilitzar la gamificació (el joc) per a ser més notori i tenir més incidència en les 
campanyes: fotografies per a Instagram, votacions al Facebook, etc. Interacció.

Descripció - Accions Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Ser molt creatiu en les campanyes i amb un llistó de qualitat molt alt en la producció 
i la professionalització de la realització.

- Fer-les en la mesura del possible interactives: comunicació + pro-acció dels visitants.
- Comunicar al teixit comercial de La Bisbal que es fan les campanyes.

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local.
- Empresa de comunicació – publicitat.
- Empresa de promocions en xarxes socials.

Lideratge i Partners

- Nombre de sortides en mitjans.
- Nombre de “likes” i “m’agrada”, de 

recomanacions i de seguiment.
- Increment del número de visites a la població.

Indicadors de control
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EIX BRANDINGE1E1-L1 Marca → La Bisbal = Ceràmica

E1-L1-3 Promoció en la costa propera

Ja s’estan realitzant demostracions i tallers de producte de manera deslocalitzada en 
poblacions turístiques de la costa (Palafrugell, Peratallada, Pals, Begur, Platja d’Aro...) 
en els mesos d’estiu per tal de promoure i dinamitzar la marca ‘Ceràmica de La Bisbal’.

És una bona acció per arribar a potencials visitants que estan en municipis propers i als 
quals se’ls desperta l’oportunitat d’anar a La Bisbal.

Aquestes accions s’han de continuar realitzant en els anys propers que inclouen 
aquest Pla.

Descripció - Accions Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- La comunicació clara i forta en el punt de la demostració, de manera que cridi molt 
l’atenció a les persones que són a la zona: la presentació d’aquest espai també 
comunica sobre La Ceràmica de la Bisbal (branding).

- Dissenyar i realitzar accions que generin retorn de visita i de compra.

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local.
- Escola de ceràmica.
- Municipis col·laboradors i les seves eines de 

promoció turística.

Lideratge i Partners

- Número de visites als punts de demostració.
- Grau de retorn de participació mostra – visita a La 

Bisbal.
- Ressò de l’acció als mitjans de comunicació.

Indicadors de control

Aquestes accions s’han de comunicar en els mitjans de 
comunicació de les poblacions i en les oficines de turisme.

Les demostracions podrien anar acompanyades de 
promocions: donar un VAL per a anar a La Bisbal (estudiar el 
retorn).

En la mesura del possible, treballar l’espai per a que sigui 
més contundent en comunicació, més tipus stand o ‘pop up’.
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Atrezzo!
- El mobiliari urbà

- La pavimentació dels carrers (o detalls)

- Decoració (com les tulipes)

- Els testos d’enjardinament

- Murals i parterres

- Els rètols dels carrers

- .........

Però també:

- Els balcons dels residents (testos).

- Les finques privades

- ...

L’espai urbà i l’entorn ha de comunicar 
ceràmica.

També aconseguir-jo en l’espai privat. 
Hem d’aconseguir que els residents 
visquin també la ceràmica. 

E1 La ceràmica, eix central de La Bisbal

Entorn, la ciutat ha de respirar Ceràmica.E1-L2

EIX BRANDING

A La Bisbal hi ha algun 
element ceràmic en 
l’entorn però poc 
visible i poc 
contundent.
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EIX BRANDINGE1E1-L2 Entorn, la ciutat ha de respirar Ceràmica.

E1-L2-1 L’entorn urbà: detalls ceràmics

Tot comunica.

Quan s’entra a La Bisbal hi ha molt poques referències visuals, clares, que evoquin al 
producte de la ceràmica i que comuniquin que s’està en un municipi que gira entorn 
de l’eix de la ceràmica.

S’ha de treballar, de manera transversal des de tots els departaments de l’Ajuntament, 
per a què, sempre que hi hagi un projecte, del caire que sigui, hi hagi present elements 
de ceràmica, sobretot en aquells projectes urbanístics, d’habitatge, patrimonials, etc. 
que tenen una relació molt directe amb l’entorn.

Descripció - Accions Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Accions contundents i visibles, que afavoreixin la percepció que el municipi viu i 
respira ceràmica.

- S’ha de treballar en tots els àmbits públics.
- S’ha de ser curós i just amb els diferents productors del territori.

- Lideratge de l’Ajuntament de La Bisbal, en 
cadascun dels departaments que gestionen.

- Productors i artistes del municipi i del territori.
- Brigada municipal i empreses de manteniment.

Lideratge i Partners

- Nombre d’accions realitzades.
- Cost de les execucions i del manteniment.
- Ressò i comentaris ciutadans.

Indicadors de control

Aquestes accions han de ser clares i visibles i 
que cridin molt l’atenció.

S’ha de procurar un bon manteniment i 
reposició quan es malmeten.
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EIX BRANDINGE1E1-L2 Entorn, la ciutat ha de respirar Ceràmica.

E1-L2-2 L'entorn privat - ús de la ceràmica per a la decoració

De la mateixa manera que l’entorn públic ha d’utilitzar el material de la ceràmica per 
comunicar el posicionament del municipi, s’ha de treballar per a que l’entorn privat 
també tingui, com a alternativa en els seus espais, la ceràmica.

Per exemple en els testos dels balcons o en les façanes dels edificis.

Per tal de fomentar-ho es poden realitzar algunes accions:

- Concurs anual de balcons, on un criteri d’elecció sigui la utilització de la ceràmica. 
Es poden fer unes plaques (rajoles) per a la façana indicant que aquell balcó ha 
estat guanyador l’any.....

- Participació de la ciutadania en l’elecció del tipus de material o disseny en els 
projectes de l’espai públic que es realitzin, mitjançant les votacions.

- Incidir en el coneixement del sector de la ceràmica (història, producció, empreses, 
anècdotes, etc...) a la ciutadania mitjançant articles en revistes, fulletons d’entitats, 
programes de radio, etc... Organització d’exposicions de fotos antigues rescatades 
de les famílies...

Descripció - Accions Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- El saber compartir amb els ciutadans uns atributs que són comuns i saber crear 
vincles entre la ceràmica i la pertinença a l’entorn.

- La participació
- L’emotivitat

- Lideratge Ajuntament de La Bisbal.
- Entitats i associacions històriques, socials, del 

municipi.

Lideratge i Partners

- Nombre de participació en les actuacions.
- Canvi en les façanes privades de les residencies 

del municipi.

Indicadors de control
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EIX BRANDINGE1E1-L2 Entorn, la ciutat ha de respirar Ceràmica.

E1-L2-3 L'entorn del teixit comercial - elements ceràmics en la implementació de botigues

El teixit comercial ha de nodrir-se del posicionament del municipi en la ceràmica, i no 
viure-hi d’esquena (o de manera aïllada) com passa a l’actualitat.

Per una banda, ha de participar de la conceptualització del municipi (treballar en la 
mateixa línia) ja que són un agent molt important de la vila, que configura gran part de 
la imatge de l’espai a través de la façana comercial. Per tant, ha d’integrar i ajudar a 
comunicar La Ceràmica.

I per l’altra, ha de saber aprofitar-se de la demanda turística que es genera com a pol 
d’atracció d’aquest producte.

Per això:

Descripció - Accions Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- La qualitat en la producció de tots els elements.
- La creativitat de les accions que es realitzin.
- El disseny i la innovació com a eina per a modernitzar la imatge del teixit comercial.

- Lideratge agrupació de comerciants.
- Empreses individuals.
- Promoció i Desenvolupament Local

Lideratge i Partners

- Nombre d’empreses que canvien la seva imatge 
utilitzant la ceràmica.

- Canvi en la percepció de la façana comercial.
- Nombre d’ajudes atorgades.

Indicadors de control

- Sempre que sigui coherent amb la imatge de marca de 
l’establiment, s’ha d’utilitzar la ceràmica per a la decoració i 
caracterització del punt de venda, tant intern com extern.

- Tenir-la en compte, també, en els elements de senyalització 
(marcatge) puntual dels establiments: testos unitaris, 
campanyes a les façanes, etc...
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Només la zona de l’Aigüeta
(carretera) és on es concentra
la majoria de botigues de
ceràmica.

Diumenge és un dia turístic i de vista.

Per la supervivència del comerç de la ceràmica, 
és necessari obrir el diumenge!

E1 La ceràmica, eix central de La Bisbal

L’espai de la ceràmica, pol d’atracció turísticaE1-L3

EIX BRANDING

S’ha d’aconseguir que la concentració de botigues que
hi ha sigui notòria i faci atracció a compradors que hi
van expressament buscant un producte diferenciador.

Aquests visitants aprofiten el seu temps de lleure (caps
de setmana i festius) per a fer les sortides.

És en els festius que els establiments de la zona poden
acollir els fluxos de demanda.
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EIX BRANDINGE1E1-L3 L'espai de la ceràmica, pol d'atracció turística

E1-L3-1 Horaris comercials, obrir diumenges i festius

La gran majoria de botigues de ceràmica de l’Aigüeta obren en diumenge i volen que 
es pugui seguir obrint.

L’actual circumstància de deixar, a curt termini, de ser un municipi turístic que, per 
tant, pot obrir els diumenges i festius pot afectar molt negativament al sector del 
comerç de la ceràmica. És per això que s’ha de treballar i buscar una solució per a què 
es prorrogui aquesta condició.

- Treballar els arguments tècnics i polítics per justificar que continuï sent una zona 
turística: tenint en compte el sector autòcton diferenciat i notori de la ceràmica, 
l’atracció de població a tot l’entorn, etc.

- Restringir aquesta condició només a la zona de la carretera de l’Aigüeta i a botigues 
vinculades amb aquest sector.

ACTUALMENT i PER TEMPS INDETERMINAT →Mentre la Llei catalana estigui recorreguda, la 
Llei vigent és l’espanyola. Poden obrir tots els establiments inferiors a 300 m2 de superfície de 
venda, indiferentment del sector que siguin, mentre no estiguin vinculades a grans empreses.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- La negociació política amb els responsables de comerç de la Generalitat.
- La coordinació i acord amb altres entitats del territori: Cambra de comerç, Diputació, 

Associacions d’empresaris, entitats turístiques supramunicipals, etc. Fer front comú i 
document de suport.

- Lideratge Ajuntament de La Bisbal.
- Sector de la ceràmica: productors i comerciants.
- Entitats supramunicipals del territori i del país.

Lideratge i Partners

- Declaració de la zona de l’Aigüeta vinculada a la 
ceràmica com a espai turístic.

Indicadors de control
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EIX BRANDINGE1E1-L3 L'espai de la ceràmica, pol d'atracció turística

E1-L3-2 Creació del Mercat - Fira: Mercat de la Terra

La llei de comerç que regula els horaris comercials ofereix com a una possibilitat de 
obertura d’establiments en festius en aquells que es situïn en l’entorn d’influència 
d’un Mercat. Aquest mercat ha d’acomplir les condicions de definició de Mercat no 
sedentari.

Una possibilitat, amb tindria dues finalitats: 1) que es permetés obrir als establiments 
de la Aigüeta, i 2) generar un esdeveniment d’atracció, seria la creació d’un Mercat-
Fira: El mercat de la Terra. És una opció difícil, però no impossible!

Aquest mercat giraria al voltant de:

- Ceràmica / antiguitats... Les botigues i productors podrien treure el seu producte.
- Alguns marxants professionals (per a que es pugui considerar mercat)
- Productes DO – IGP – de proximitat...
- Artesania

Podria situar-se al Passeig Marimon Asprer.

Ha d’estar molt centrat en la qualitat!

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Basat en un producte diferenciat i de qualitat.
- Imatge molt ben treballada de la implementació i de les parades.
- Molta comunicació
- Paciència: les edicions van agafant força amb el temps. És difícil que d’entrada sigui 

un gran èxit.

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local.
- Empreses productores de ceràmica
- Comerços de ceràmica i d’antiguitats
- Associacions de marxants de la zona.

Lideratge i Partners

- Numero de parades del Mercat de la Terra.
- Número de visitants.
- Enquesta de satisfacció als visitants.
- Enquesta als comerciants i paradistes.

Indicadors de control
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La ceràmica és un producte madur.

Va tenir el seu moment de gran esplendor, quan a les llars
era el material utilitzar per a la taula i la cuina, entre
d’altres, però els nous materials han anat fent que la seva
presència hagi disminuït molt.

S’ha de trobar un nou concepte per a la ‘ceràmica
moderna’, lligada al disseny, a la creativitat, a les
innovacions tecnològiques en el producte i el material, i
per altra banda, als valors intrínsecs que conté: material
ecològic, reciclable, tradicional, autòcton, sostenible, únic,
autèntic, etc.

Ha de saber buscar nous segments d’usuaris i compradors.

E1 La ceràmica, eix central de La Bisbal

Posem de moda la ceràmicaE1-L4

EIX BRANDING

S’ha de tornar a posar de moda!
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EIX BRANDINGE1E1-L4 Posem de moda la ceràmica

E1-L4-1 Parant Taula: aprofitament comercial de l'acció

”Parant taula” uneix 20 ceramistes de La Bisbal amb 20 xefs de cuina de l’Empordanet, 
és una iniciativa impulsada per l’associació de ceramistes de La Bisbal de la mà de 
l’Ajuntament. Amb l’objectiu de donar a conèixer la qualitat de la cuina i la ceràmica 
del territori. Els 20 restauradors elaboren un plat per a cada vaixella creada pels 
ceramistes.

Les vaixelles s’exposen durant tres mesos al Terracotta Museu.

Per tancar el cercle proposem que aquestes vaixelles també es puguin comprar en els 
comerços de ceràmica de la Bisbal.

- Corner específic amb les vaixelles creades cada any.

- Comunicació informativa del “Parant taula”: procés de creació de la ceràmica, del plat de 
cuina, exposició,... en les botigues i en el corner d’exposició del producte.

- Incloure en la comunicació de l’esdeveniment, restaurants on ens serveixen els plats i 
publicacions els comerços on es pot comprar aquestes vaixelles.

- Treballar el col·leccionable, la vaixella de cada any (o algun element de cada vaixella).

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- La implicació dels empresaris dels comerços de ceràmica en el projecte.
- L’entesa entre els comerciants i els ceramistes
- La comunicació del ”Parant taula” en el punt de venda

- Ajuntament de La Bisbal
- Associació de Ceramistes de la Bisbal
- Terracotta Museu
- Cuina de l’Empordanet
- Comerços de ceràmica

Lideratge i Partners

- Nombre de comerços participants
- Evolució del nombre de comerços participants.
- Nombre de vaixelles venudes

Indicadors de control
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EIX BRANDINGE1E1-L4 Posem de moda la ceràmica

E1-L4-2 Col·laboracions objectes: productors - comerciants

Les botigues de ceràmica de La Bisbal, han de ser el punt de venda de referència dels 
ceramistes locals. Hem de trobar vies de col·laboració entre els dos agents implicats:

- Obrir vies de comunicació entre els ceramistes i els comerciants

- Concretar les expectatives de manera clara, evitem malentesos.

- Establim acord de col·laboració per productes/línies de productes (amb o sense 
exclusivitat) fixant el pvc i pvp.

- Fomentar també la verticalitat, que els propis ceramistes –creadors- tinguin punts 
de venda, el més experiencials possible.

S’ha de tenir clar, des de totes les parts, que s’ha de treballar conjuntament, en 
col·laboració i harmonia. Aquesta és la manera d’aprofitar el win-win que genera la 
comunicació entre comerciant (en contacte directe amb el client) i productor 
(creador).

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Partir de 0. Començar amb nous protocols i acords, el més beneficiosos per totes les 
parts.

- Crear espais de trobada i de comunicació , clars, amb objectius i liderats per 
moderadors imparcials.

- Ceramistes locals
- Empresaris dels comerços de ceràmica

Lideratge i Partners

- Nombre de productes de ceràmica de ceramistes 
locals comercialitzats en les botigues de La Bisbal.

- Evolució del nombre d’acords entre ceramistes 
locals i comerços de ceràmica.

Indicadors de control
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EIX BRANDINGE1E1-L4 Posem de moda la ceràmica

E1-L4-3 RRPP - Prestigi de producte: dinamització

Hem de reposicionar la ceràmica en els ambients que creen tendència a nivell nacional 
i internacional, per això cal fer una tasca de Relacions Públiques i de pro-activitat en 
aquests entorns: revistes decoració i interiorisme, arquitectura, moda, noves 
tendències; webs i xarxes socials; fires i mostres (tant del sector com d’altres sectors 
amb els quals puguem crear aliances).

No tota la ceràmica pot entrar en aquest circuit. Hem de seleccionar be aquell 
producte que ens pot identificar més i donar més diferenciació i notorietat.

L’objectiu és que la ceràmica com a material es retrobi amb el potencial client-usuari, i 
no només com a producte de luxe o de gamma alta en entorns exclusius, sino que es 
torni a posar de moda en un públic més ampli.

- Hem de tenir identificats els productors / dissenyadors / artistes que fan peces 
diferenciades i de qualitat.

- Anar creant ‘noticies’ sobre els productes creats i aconseguir publi-reportatges.

- Seria adequat comptar amb un ‘padrí’ que fos imatge i promociones el producte.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Tenir un criteri molt clar en aquell producte que es promociona a nivell de tendència 
i moda. 

- Comptar amb una agencia que sàpiga moure be el producte en els cercles adequats.

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local
- Associació de ceramistes.

Lideratge i Partners

- Nombre d’aparicions i de mencions del producte 
de ceràmica i de La Bisbal.

Indicadors de control
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Per no parar. Sempre tirar endavant. I trobar accions
diferents a realitzar.

S’han de crear espais de col·laboració, acord, concòrdia,
cooperació, treball conjunt

Per a:

- Productors de ceràmica

- Comerços del sector de la ceràmica

- Teixit comercial (comerç – restauració – serveis)

El treballar tots en una mateixa direcció provocarà un win-win en
què tots surten guanyant ja que es retro-alimenten.

E1 La ceràmica, eix central de La Bisbal

Acostament / col·laboració: Productors – comerciants Ceràmica – Teixit comercialE1-L5

EIX BRANDING
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EIX BRANDINGE1E1-L5 Acostament: Productors - comerciants Ceràmica - Teixit comercial

E1-L5-1 Creació d'un grup de treball creatiu

Actualment hi ha poca relació entre els productors – els comerciants de la ceràmica –
el teixit comercial.

Es requereix crear oportunitats de trobada i de treball conjunt.

Per això es proposa crear un grup de treball creatiu, en el qual:

- S’impliqui als agents i al sector en totes les decisions que es realitzin

- Que les idees surtin també des del sector.

Trobades periòdiques de treball en taller creatiu. Han de ser dinamitzades per un
professional per tal d’utilitzar totes les eines creatives necessàries per a que sorgeixin
idees.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Aconseguir un grup obert i sense prejudicis previs ni històrics: es tracta de treballar 
pel futur.

- Aconseguir una bona participació amb reunions periòdiques. Ser constant.
- Trobar un bon professional dinamitzador creatiu.

- Lideratge des del sector de la ceràmica: 
productors i comerciants.

- Recolzament de Promoció i Desenvolupament 
Local

- Professionals de la creativitat.

Lideratge i Partners

- Nombre de trobades.
- Nombre d’idees sorgides.
- Nombre de posada en pràctica de les idees.

Indicadors de control
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EIX BRANDINGE1E1-L5 Acostament: Productors - comerciants Ceràmica - Teixit comercial

E1-L5-2 Sessions de networking Productors Ceràmica - Comerciants

Els productors de ceràmica i els comercialitzadors (les botigues) s’han de trobar, han 
d’interactuar, han de comunicar-se.

Una opció de fer-ho, que utilitza el Joc i la interacció, és l’organització de sessions de 
networking.

En aquestes sessions, els productors presenten el seu projecte (tipus elevator pitch), 
en un temps limitat, i els comerciants interessats interactuen amb ells.

Aquestes sessions tenen reunions de continuïtat.

Han d’estar ben dinamitzades i assegurar aquest retrobament de seguiment.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Presència elevada tant de productors com de comerciants.
- Voluntat d’entesa per totes les parts i trobar mínims elements de col·laboració (ser 

possibilistes)

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local.
- Productors de ceràmica.
- Comerciants del sector.

Lideratge i Partners

- Grau de participants al Networking
- Nombre d’acords assolits

Indicadors de control
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E2

El divendres, dia comercial a La Bisbal

EIX DIVENDRES

- Incrementar els fluxos de visitants – compradors cap a l’espai
de màxima concentració comercial.

- Crear esdeveniments que ofereixin excuses als ciutadans de
La Bisbal i de l’àrea d’influència per a sortir i anar cap al
Centre.

- Crear oportunitats per a comunicar.

- Concentrar esforços en moments determinats en què tots els
implicats s’hi aboquen.

- Aprofitar l’impuls del mercat –i incrementar-lo– per allargar
l’afluència de visites durant tot el dia.

Aquest Eix compta amb 5 actuacions 
dividides en 2 Línies:

2– L1 Reforç del mercat del divendres

2– L2 Accions i activitats comercials en 
divendres.

És un eix important per al reforç de la 
imatge comercial de La Bisbal, en la seva 
part més comunicativa.

Es proposa que es comenci a treballar en el 
primer any del Pla i que en els anys 
següents es vagi reforçant aquesta idea 
“Divendres, cap a la Bisbal”.

En aquest Eix hi ha d’estar implicat els 
comerciants molt directament realitzant 
actuacions i participant i el col·lectiu de 
comerciants com a impulsor.

El divendres és un dia que els ciutadans poden aprofitar per comprar les
seves necessitats de la setmana, els nens l’endemà no tenen escola i
generalment comença l’estructura d’hàbit del cap de setmana. El dissabte,
que és un bon dia comercial, no podem competir d’entrada amb els pols
comercials propers, així que es tracta d’avançar-nos a les fugues de
compra.
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El mercat del divendres és un dels motors comercials del municipi i
que genera atractivitat, cal cuidar aquest format comercial per tal que
no perdi la seva singularitat i varietat de productes que s’hi venen.

Degut a les obres de vianantització dels carrers Ample, Antic, Valls d’en
Colomer, el mercat ha modificat la seva configuració, així les parades
que s’ubicaven al carrer Ampla s’han traslladat a la plaça nova i el
carrer Cavaller i s’ha modificat la distribució del mix comercial.

Actualment el mercat setmanal presenta:

✓ Una oferta de 92 parades d’equipament i d’alimentació, 
(bàsicament fruita i verdura) amb uns 693 metres lineals.

✓ Un circuit complex, que no és clar pel visitant/comprador .
✓ No hi ha continuïtat comercial, tenim espais buits, sense parades
✓ No hi ha un recorregut continuat per visitar totes les parades.
✓ En alguns punts, manca espai, per gaudir d’una compra còmode.
✓ Trobem parades amb una imatge cuidada, producte diferenciat, 

al costat d’altres que exposen el producte sense cap cura. 

E2 El divendres, dia comercial a La Bisbal

Reforç del mercat del divendresE2-L1

EIX DIVENDRES
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EIX DIVENDRESE2E2-L1 Potenciació del mercat del divendres

E2-L1-1 Recuperació de la ubicació i millora del circuït

Per tal de seguir disposant d’un format comercial que generi atracció i ajudi a
posicionar-nos com a destí de compra dels divendres, i una vegada arreglat el c.
Ample, canviar la disposició actual del mercat.

Ubicar-lo en els carrers: 1 opció→ Ample, Valls d’en Colomer, Pl. Nova i c. Cavallers i
en els carrers transversals del carrer ample (Carrer Valls, Pl. Jacint Verdaguer i c. de
les Mesures, c. Germans Sitjar i la Pl. Major). 2 opció → En comptes de la Pl. Nova
ubicar parades a la Pl. Del Castell i l’inici del c. Cavallers.

El mercat ha d’estar inserit en els carrers del Centre, més comercials de la ciutat, de
manera que es retroalimentin els dos formats.

El primers dies de la nova recol·locació és necessari efectuar campanyes de
comunicació i animació del mercat per tal que els compradors siguin ben conscients
del canvi i s’aprofiti per a fer comunicació d’aquest equipament.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Estudiar be la ubicació de les parades en funció del seu sector comercial i d’altres 
condicionants de selecció del lloc (tipus de parada, grandària, etc.).

- Controlar la ubicació de les parades una vegada establert el Mercat.
- Acord entre paradistes / Ajuntament / Teixit comercial de la zona.

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local.
- Marxants del Mercat del divendres.
- Teixit comercial de La Bisbal.

Lideratge i Partners

- Nombre de parades que continuen en el mercat i 
noves peticions.

- Afluència de compradors.
- Grau de satisfacció dels marxants.

Indicadors de control

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5



Pla d’enfortiment comercial - La Bisbal d’Empordà 
170

Desenvolupament estratègic

EIX DIVENDRESE2E2-L1 Potenciació del mercat del divendres

E2-L1-1 Recuperació de la ubicació i millora del circuït

Amb aquest recorregut es disposa aproximadament d’uns 1.020
metres lineals, amb doble lineal de parades a la Pl. Nova i c. Cavallers
i es poden posar les parades més grans i amb camió a la Pl. Nova,
assegurant quasi en totes els trams la continuïtat del mercat buits.

Una altra opció seria no
utilitzar la Pl. Nova, ni el
final del c. Cavallers i
ubicar parades a la Pl.
Del Castell i l’inici del c.
Cavallers.

En totes les opcions s’ha d’analitzar en detall la ubicació
de cada parada i el dimensionament total del mercat en
funció de l’actual oferta, sempre amb els criteris de
continuïtat i d’evitar que quedin espais freds que es
detallen a continuació (pàg. següent).
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Desenvolupament estratègic

EIX DIVENDRESE2E2-L1 Potenciació del mercat del divendres

E2-L1-1 Recuperació de la ubicació i millora del circuït

En el mercat del divendres de La Bisbal, s’ha de tenir en compte de:

▪ Afavorir un recorregut lineal del mercat

▪ Reforçar la continuïtat comercial del mercat: ubicar una parada al costat d’una altre,
evitant els espais vacants, trencaments comercials.

▪ Si les dimensions del carrer ho permeten, parades a banda i banda del carrer amb un
passadís central còmode que permeti passejar, mirar i comprar.

▪ Una distribució de les parades basant-nos en:

✓ El criteri actual d’agrupar les parades per grans grups d’activitat: alimentació,
equipament...

✓ Identificar les parades tractores, amb millor imatge, producte diferenciat,... Per
a cada tipologia d’oferta, moda dona, moda home, roba interior, llar,... i
agrupant-les per tipologia i distribuint-les per sector en diferents punts del
mercat per tal que configurin diferents pols d’atracció i potenciïn una bona
imatge del mercat.

✓ És important que la distribució de les parades en el lineal del mercat, minimitzi
els punts freds i fomenti que el visitant faci un recorregut per tot el mercat.

✓ És important, també, tenir en compte la seguretat en el mercat.
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EIX DIVENDRESE2E2-L1 Potenciació del mercat del divendres

E2-L1-2 Millora i dignificació de les parades

El Mercat és un format comercial que s’ha de modernitzar segons els gustos de
compra dels nous consumidors, sense perdre al seva identitat i característiques.

Per això, un dels elements a treballar, és la dignificació de l’entorn i les parades.

Amb la finalitat d’aconseguir que els paradistes treballin per la millora dels seus punts
de venda és necessari fomentar una bona entesa amb els marxants, que es sentin
integrats en el mercat, que vulguin seguir apostant per millorar-lo.

Per això:

- S’ha de mantenir contacte amb ells. Potser no cal que hi hagi una associació si no hi és, però
sí que es podrien organitzar per zones i tenir un representant que passes informació, els fes
consultes, etc...

- Organitzar una trobada lúdica-formativa anual d’agraïment per anar cada divendres al
Mercat. En aquesta s’hauria d’oferir un dinar als paradistes, una xerrada de formació, se’ls
faci un detall (sempre de ceràmica...) i es fomenti el contacte entre ells.

- Organitzar alguna formació – xerrada durant l’any.

Tots aquests actes s’haurien de fer el Divendres, després de tancar el Mercat. Un bon
lloc per fer-los seria el Museu Terracotta.

Descripció Calendarització

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local
- Marxants del mercat

Lideratge i Partners

- Grau de satisfacció del compradors.
- Anàlisi qualitatiu de les parades.
- Nombre de parades en llista d’espera.

Indicadors de control

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- La integració dels marxants amb el Mercat de La Bisbal i el rendiment que els ofereixi
- La formació i la motivació dels comerciants a canviar en positiu.
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Desenvolupament estratègic, com han de ser les parades del Mercat

EIX DIVENDRESE2E2-L1 Potenciació del mercat del divendres

E2-L1-1 Recuperació de la ubicació i millora del circuït

Cal que cada marxant treballi per millorar i innovar en la seva parada i
diferenciar-se:

✓ Les parades han de tenir tendal o para-sol amb un atractiu propi. Cada
parada pot ser d’un color i format diferent però no pot estar estripat i ha de
cobrir el producte exposat.

✓ S’ha de posar faldons als taulells de les parades per tal que no sigui visible el
que hi ha sota la taula (normalment caixes de qualsevol manera,....).

✓ Exposició del producte: és interessant pensar en una classificació del
producte que cada parada ven; segons el procés de compra del client,
segons: la naturalesa del producte, els combinats de colors o d’ús, segons
talles, etc.

✓ I amb els suports amb els que exposem els productes, que siguin atractius,
que cridin l’atenció, que sorprenguin,... que sigui fàcil trobar el producte.

✓ La comunicació del punt de venda és important, tant de preus –no perdre la
possibilitat de benefici en preu que té el mercat–; de l’origen del producte,
sempre que sigui un aspecte diferenciador; de la varietat de producte, etc.

✓ Oferir servei, per exemple la possibilitat de pagar amb tarja de crèdit.
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EIX DIVENDRESE2E2-L1 Potenciació del mercat del divendres

E2-L1-3 Comunicació a l'entorn

EL mercat setmanal ha d’actuar com un element tractor del bisbalenc i dels residents
en els municipis de l’entorn i hem de comunicar que tenim un mercat!

Als residents en els municipis de l’entorn:

- Hem de publicitar per mitjans tradicionals i a través de les xarxes socials que divendres hi
ha mercat a La Bisbal. Per incrementar el coneixement i notorietat del mercat, recordar
que hi ha mercat cada divendres i incitar al seu ús.

i als residents i visitants de la Bisbal

- Senyalització informativa del mercat en el mateix espai on es celebra el mercat

- Senyalització direccional del mercat per anar a peu i en cotxe. Aquesta senyalització té
una doble funció, guiar-nos fins al mercat i recordar-nos que cada divendres al mati hi ha
un mercat setmanal. Cal afegir aquesta informació a les regletes informatives que ja hi ha
al municipi.

- Integrar el mercat setmanal en el pla de comunicació del comerç local.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- La comunicació requereix intensitat i quantitat per a ser percebuda.
- Com més creatiu sigui el missatge i el format menys recursos es necessiten per a 

cridar l’atenció i més memorable és la comunicació. 

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local
- Urbanisme de l’Ajuntament per la senyalització 

de direcció.

Lideratge i Partners

- Nombre de missatges emesos
- Ressò i interacció a les xarxes socials
- Increment de visitants al mercat

Indicadors de control
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E2 El divendres, dia comercial a La Bisbal

Accions i activitats comercials en divendresE2-L2

EIX DIVENDRES

El divendres és potser dia de la setmana que té millors condicions per a ser el dia 
comercial a La Bisbal.

- Hi ha mercat al matí

- Hi pot haver costum de fugues de compra el dissabte, però el divendres es 
poden retenir i avançar-se a la venda.

La finalitat és comunicar i recordar que es pot anar a comprar a la 
vila: Hem de crear costum d’anar-hi a comprar i centrar els esforços 
en un dia, d’entrada, concentra la comunicació i és més efectiva.

A més a més d’una comunicació global i continuada durant tot l’any per a incidir 
en la ‘compra el divendres a La Bisbal’ les botigues de manera individual també 
haurien de fer accions determinades aquest dia. Per exemple: Fer un detall, oferir 
una degustació o un beure; fer un descompte...

Les accions que es pugin organitzar des de l'Associació vinculades a promocions o 
activitats s’haurien de concentrar en realitzar-les, també, els divendres.

Estudiar la possibilitat –sobretot en mesos de bon temps– d’allargar l’horari 
comercial el divendres fins almenys les 21:00 hores.

Aquestes accions són una excusa 
per a comunicar. 

Per tant, tot el que es programi i 
realitzi s’ha de comunicar amb 
intensitat.
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EIX DIVENDRESE2E2-L2 Accions i activitats comercials en divendres

E2-L2-1 Animació comercial

Divendres ha de ser el dia de compra a La Bisbal.

Per anar acostumant a la demanda de La Bisbal i de l’àrea d’influència de desplaçar-se
a comprar al centre és necessari crear esdeveniments que atraguin l’atenció i
fomentin les ganes d’anar-hi.

El primer a aconseguir és tenir gent que puguin significar oportunitats de venda.
Llavors les botigues, de manera individual, han de treballar per aconseguir els clients.
Per atraure fluxos de compradors l’eina més adequada és l’animació comercial.

S’ha de programar activitats d’animació els divendres a la tarda en el centre :

✓ En diferents franges horàries de tarda organitzar accions d’animació al carrer dirigides a
diferents públics: nens, joves, adults, famílies..

✓ Programar activitats musicals, artístiques, culturals, infantils, amb entitats associatives, ...

✓ La restauració també s’ha de sumar a aquesta iniciativa: menú del divendres, els
divendres berenem a La Bisbal,...

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- La comunicació efectiva de totes les accions que es programin.
- La continuïtat d’accions en divendres, de manera el més consecutiva possible. Com 

més sovint hi passin coses millor.
- La creativitat en l’elecció de les accions i en la seva comunicació.

- Lideratge Associació de comerciants
- Promoció i Desenvolupament Local
- Entitats culturals, socials, esportives, etc. locals
- Escoles i altres institucions

Lideratge i Partners

- Nombre d’accions programades
- Afluència de gent a cada acció
- Satisfacció dels comerciants

Indicadors de control
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EIX DIVENDRESE2E2-L2 Accions i activitats comercials en divendres

E2-L2-2 Promocions centrades el divendres

El divendres ha de ser el Happy Day per anar de compres. Hi ha d’haver oportunitats
de compra i per tant, l’eina més adequada és la promoció.

Les promocions les han de fer individualment els establiments, però es pot ajudar a
crear marcs estandarditzats que ajudin a comunicar-les:

- Marc buit on cada divendres cada comerç pugui fer la seva promoció. L’edició del
cartell marc és unitària i igual per tots, però l’interior cada comerç pot fer la seva
oferta.

- Promocions creuades entre comerços els divendres: comerç moda ↔ comerç
sabates i complements; comerç de ceràmica ↔ comerç de flors, comerç de
mobles ↔ comerç de complements per a la llar, etc...

- Petits sortejos ràpids, només per la compra en divendres. Sortejats el mateix dia.

- Col·laboració entre restauració i comerç: regal d’un cafè, d’un gelat, etc...

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Les promocions han de ser el suficient atractives per a que cridin l’atenció i facin 
moure a comprar als ciutadans.

- Lideratge Associació de comerciants
- Comerciants individuals de la zona
- Promoció i Desenvolupament Local

Lideratge i Partners

- Nombre d’empreses participants a fer 
promocions.

Indicadors de control
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E3

El passeig, creació d'un circuit lúdic-comercial al municipi

EIX URBANISME

- Aconseguir espais urbans de visita–compra còmodes
i agradables i amb bona imatge comercial. En
l’experiència de compra rebuda pel consumidor
també hi haurà l’ingredient “Entorn”.

- Fer que al municipi es treballi de manera transversal
entre les diferents regidories, totes en la mateixa
direcció consensuada.

- Treballar per què mitjançant polítiques municipals
s’aconsegueixin zones urbanes especialitzades,
concentrades comercialment i amb façana continua.

Aquest Eix compta amb 9 actuacions dividides en 6 
Línies:

3– L1 L’Aigüeta, el passeig de la ceràmica a La Bisbal

3– L2 Concentració comercial i recuperació dels buits urbans.

3– L3 Els Aparcaments

3– L4 La unió física entre el Centre i l’Aigüeta

3– L5 El Triange: Aigüeta – Museu – Centre

3– L6 Oportunitats per a que els consumidors es desplacin al 
Centre

És un eix importantíssim ja que, generalment, 
Urbanisme no es relaciona amb Promoció econòmica, i 
en canvi les actuacions afecten molt directament al 
teixit comercial.

Degut a les dificultats d'execució i al cost de moltes 
actuacions, aquest Eix es desenvolupa a mig i llarg 
termini.

L’estructura urbanística de l’espai urbà afecta directament al
desenvolupament comercial de la ciutat. Tenint en compte que
les actuacions urbanístiques són de llarga durada i amb costos
elevats, és important que, d’entrada, aquestes estiguin molt
estudiades i ben adequades, i amb tots els implicats d’acord i a
la una.
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L’Aigüeta l’entorn (la caixa) on s’ha de desenvolupar el
comerç de la ceràmica de La Bisbal i per tant on
s'expressa la Marca.

L’entorn ha d’aportar valor al producte. Ha d’explicar
amb la seva imatge els mateixos atributs que se li
atorguen a la marca Ceràmica de La Bisbal: qualitat,
innovació, disseny, modernitat, experiència....

La carretera com a foment de la compra d’oportunitat per al pas
de vehicles respon a una visió antiga i antiquada de la venda
turística.

Actualment el visitant, en el nou turisme de shopping, o turisme
artesanal, o fins i tot turisme gastronòmic... busca espais
diferenciats, llocs nous, espais atractius... Espais que li creïn
emoció i una experiència memorable i actualment, la carretera de
La Bisbal no respon a aquests condicionants.

En aquest espais, en un entorn tranquil i de passeig, pot trobar
objectes que li cridin l’atenció i que compri.

E3 El passeig, creació d'un circuit lúdic-comercial al municipi

L’Aigüeta, el passeig de la ceràmica de La BisbalE3-L1

EIX URBANISME

El carrer de l’Aigüeta, que ha de ser pol d’atracció
comercial de la ceràmica: centre comercial d’aquest
producte, actualment, té una estructura totalment
de carretera que aporta una imatge molt pobre i
molt poc experiencial, a més d’incòmode per al
passeig.
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EIX URBANISMEE3E3-L1 L’Aigüeta, el passeig de la ceràmica de la Bisbal

E3-L1-1 Reestructuració urbanística de l’Aigüeta

És necessari reforçar la imatge d’espai de compres de la carretera de l’Aigüeta.

Per això, el què seria ideal es reestructurar tot l’espai de manera urbanística donant
prioritat al pas a peu i no a la circulació rodada: engrandint les voreres i fent més estreta
la calçada, enjardinant, eliminant part de l’aparcament, fent passos de zebra per
fomentar el trasbals d’una banda a l’altra, etc.

Aquesta acció que seria l’ideal, és complicat que sigui factible a curt/mig termini tant pel
cost econòmic com perquè la carretera no és propietat de La Bisbal, si no de l’estat.

Aquesta situació fa que l’acció a realitzar a l’Aigüeta hagi de ser tàctica: 

Ampliar les voreres amb mobiliari urbà. Deixem menys espai pels cotxes, creem petites places 
per descansar i donar amplitud al carrer com a espai de passeig. És una manera original d’ampliar 
voreres i donar prioritat al vianant, sense tocar, de moment, l’estructura del carrer, tot i que els 
vials de circulació seran més estrets (i per tant la circulació de vehicles més lenta). 

També decora l’entorn de manera creativa, donant una imatge més alegre. Hem d’ubicar 
mobiliari urbà, ajardinament. 

Tenir en compte que en totes les actuacions s’ha de tenir present el material de la Ceràmica.

Descripció Calendarització

- Lideratge des d’urbanisme de l’Ajuntament de La 
Bisbal.

- Promoció i Desenvolupament Local
- Empresaris de l’Aigüeta
- Empreses de disseny urbanístic, paisatge urbà...

Lideratge i Partners

- Temporalitat de l’acció
- Velocitat a la que circulen els vehicles
- Vendes de les botigues de l’Aigüeta
- Increment d’afluència de visitants 

Indicadors de control

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- L’acord entre Ajuntament, comerciants de la Aigüeta i veïns per a que sigui factible i 
exitosa l’actuació. 

- Negociar amb Carreteras del Estado per tal que doni permís per a fer actuacions no 
invasives a l’estructura de la via.
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EIX URBANISMEE3E3-L1 L’Aigüeta, el passeig de la ceràmica de la Bisbal

E3-L1-2 Els locals buits per a la ceràmica

Des de 2004, s’han perdut una vintena d’establiments dedicats a la ceràmica. Segons el 
Cens qualitatiu realitzat en l’estudi, hi ha 19 botigues que comercialitzen el producte. 

Aquesta pèrdua de comerços a l’Aigüeta ha provocat dos fenòmens que trenquen la 
continuïtat de la façana comercial i la imatge global d’espai comercial especialitzat en 
ceràmica: 1) Molts locals tancats (31 en aquest espai) i 2) l’ocupació de locals per altres 
activitats gens relacionades amb la ceràmica (serveis, basars, llar, etc.).

Per pal·liar aquesta situació i aconseguir que l’Aigüeta torni a tenir un caràcter 
principalment comercialitzador de Ceràmica s’han d’establir mesures a nivell de 
l’administració per a fomentar la instal·lació de negocis adequats en aquesta via:

- Fomentar via mesures d'avantatges fiscals, ajudes o subvencions la instal·lació de negocis 
adequats i moderns, previ realització d’un pla d’empresa que en demostri la viabilitat.

- Actuar com a promotor, adquirint / llogant (o amb alguna altra fórmula) alguns locals 
emblemàtics de la Aigüeta, que els puguin ocupar artesans novells de la ceràmica, via 
l’establiment d’uns criteris justos i adequats.

- Promocionar comunicativament aquesta zona com a prioritària de La Ceràmica, de manera 
que se’n fomenti l’ocupació privada del sector.

Descripció Calendarització

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local
- Associació de Productors de la ceràmica
- Artesans del sector
- Escola de ceràmica
- Immobiliàries i APIs del municipi 

Lideratge i Partners

- Locals nous ocupats per empreses de ceràmica.
- Increment de la imatge comercial de la zona.
- Nombre d’artesans i empresaris disposats a 

invertir a la zona. 

Indicadors de control

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Realització d’inversió publica per a generar i impulsar la inversió privada en l’espai 
concret de la Aigüeta.

- Selecció de locals clau per a generar circuit i imatge comercial de la zona.
- Establiment de criteris clars però adequats al futur de la imatge comercial de la via.
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A La Bisbal, l’oferta comercial es situa ben
concentrada en l’espai del nucli antic de la vila, que
majoritàriament, està ben adequat a nivell
d’urbanisme comercial (actualment en remodelació
i pacificació del c. Ample i la seva prolongació).

L’estudi realitzat en la part d’anàlisi d’aquest Pla ha
demostrat que des del 2004 s’han destruït una gran
quantitat de negocis de comerç a La Bisbal (- un
35%, una setantena de botigues).

El teixit comercial que ha quedat es concentra en
l’espai més proper a l’Av. De les voltes, la part més
exterior del nucli.

Per tal de concentrar recursos i treballar per a afavorir una percepció d’imatge comercial concentrada i amb façana
continua és necessari treballar, d’entrada, en una zona més petita on incidir en les activitats de dinamització
comercial i de suport a la millora de l’oferta comercial.

E3 El passeig, creació d'un circuit lúdic-comercial al municipi

Concentració comercial i recuperació de buits urbansE3-L2

EIX URBANISME
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EIX URBANISMEE3E3-L2 Concentració comercial i recuperació de buits urbans

E3-L2-1 Delimitació de l'àrea comercial urbana prioritaria

Treballar en la delimitació de la zona formada pel perímetre: l’Av. De les Voltes, c.
Ample, Pl. Major, c. Cavaller, Pl. Llibertat, com a COR COMERCIAL.

Anomenar aquesta zona com a: zona de prioritat comercial.

Afavorir la concentració comercial en aquesta zona prioritària – més endavant anar
ampliant aquesta zona.

Implica considerar-la com l’espai on es realitzen les activitats de dinamització
comercial, sobretot l’animació.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Ser restrictiu i sever en la realització d’accions, sobretot les més visibles de 
comunicació i animació, en aquesta zona.

- La reconcentració del comerç en els locals buits d’aquesta àrea.

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local
- Agrupació de comerciants de la zona
- Nous empresaris
- Teixit comercial individual

Lideratge i Partners

- Nombre de locals recuperats en la zona.
- Increment de l’afluència de visitants a la zona.
- Increment de la percepció comercial de la zona. 

Indicadors de control
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EIX URBANISMEE3E3-L2 Concentració comercial i recuperació de buits urbans

E3-L2-2 Impuls per la recuperació dels buits urbans en aquesta àrea

Descripció Calendarització

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local
- Immobiliàries i Apis de La Bisbal
- Propietaris de locals comercials

Lideratge i Partners

- Nombre de locals ocupats.
- Percepció de la imatge de continuïtat de la façana 

comercial. 

Indicadors de control

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Assegurar mitjançant estudi de negoci la viabilitat dels projectes que es volen 
implantar per a evitar l'excessiva rotació d’obertura-tancament d’establiments.

- Ajudar a la implementació d’establiments adequats comercialment: moderns, 
concepte comercial ben treballat, imatge externa (retolació, aparador...).

En aquesta zona s’ha de treballar per a recuperar la continuïtat de la façana
comercial, i això passa per a que es tornin a ocupar locals buits, es reobrin negocis
i/o es concentrin els existents en aquesta àrea de prioritat comercial.

Des de l’Ajuntament ja s’estan realitzant programes per fomentar l’ocupació o
minimitzar la visibilitat de locals buits, amb la utilització d’aparadors de locals buits.
S’ha de seguir i intensificar aquesta iniciativa.

A més a més, també, impulsar l’obertura d’activitats comercials en aquesta zona:

- Recomanant la ubicació de nous establiments (nous
empresaris) en els locals tancats d’aquests eix i
acompanyar-los en la seva implementació.

- Prioritzar la recuperació de buits urbans en aquesta zona:
• Contactar amb els propietaris dels locals buits
• Analitzar l’estat dels locals.
• Ajudar en la inversió per adequar els locals per la

comercialització.
• Facilitar i donar suport a nous emprenedors per tal

que ocupin aquests espais.
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L’aparcament és un servei important si tenim la voluntat que La Bisbal sigui un espai comercial d’atracció, tant de visitants (turistes 
– el 96% venen en cotxe) i per assolir l’objectiu de recuperar l’àrea d’influència de 10 min en cotxe.

Sembla que a La Bisbal, excepte en moments puntuals (com la Festa Major i altres), no hi ha grans problemes d’aparcament. N’hi 
ha en els dos extrems de la vila (accedint des de l’AP-7 Girona i des de la Costa - Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro).

També compta amb senyalització, tot i que aquesta és millorable, ja que no té una imatge unitària de servei que afavoreixi la
comunicació en la seva vessant de “hi ha aparcament fàcil”.

E3 El passeig, creació d'un circuit lúdic-comercial al municipi

Els aparcaments E3-L3

EIX URBANISME

Senyalització dels aparcamentsZones d’aparcament a La Bisbal
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EIX URBANISMEE3E3-L3 Els aparcaments

E3-L3-1 Senyalització urbana dels aparcaments

Amb un doble objectiu: 1) informar d’on es pot aparcar i ajudar a l’accés a aquest 
servei, i 2) visibilitzar que hi ha aparcament (funció de comunicació), s’ha de 
senyalitzar clarament la ubicació dels aparcaments i de l’espai comercial. També 
s’haurien d’indicar els carrers on hi ha zona blava.

Per fer-ho:

- Col·locar senyalització d’indicació: fer aquesta senyalització molt visible i clara, de 
manera unitària en tot el servei d’aparcament de La Bisbal.

- Ubicar indicacions on quedi clara la vinculació entre aparcament i espai comercial.
L’objectiu no és només oferir un servei de facilitar l’accés als compradors, sinó 
també anar recordant que tenim un espai comercial i aparcaments. Es pot indicar la 
distància en minuts caminant fins l’eix comercial.

• Fer-ho mitjançant cartelleria i/o buscar sistemes de senyalització i indicació alternatius, 
com per exemple la pintura (terra o parets).

• Utilitzar la tecnologia per a donar un millor servei, on s’informi de les places que hi ha en 
cada aparcament, i si es possible, les que queden lliures.

Descripció Calendarització

- Lideratge des d’urbanisme de l’Ajuntament
- Promoció i Desenvolupament Local
- Empresa de subministrament del servei de zona 

blava.

Lideratge i Partners

- Nombre de places d’aparcament ocupades.
- Grau de satisfacció dels visitants sobre el servei 

d’aparcament al municipi.
- Percepció dels comerciants sobre el 

funcionament del servei. 

Indicadors de control

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Comunicació clara i fàcil del servei. En la valoració del servei d’aparcament per part 
dels usuaris, no només hi compta la quantitat d’aparcament, si no també la facilitat 
d’accés, el coneixement sobre les possibilitats d’aparcar, el preu, etc.
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EIX URBANISMEE3E3-L3 Els aparcaments

E3-L3-2 Comunicació de l'existència d'aparcament

Per a que el servei d’aparcament sigui efectiu, no només hi ha d’haver les places 
suficients, si no que els potencials usuaris han de saber (i percebre) que n’hi ha, i que 
és fàcil arribar-hi i útil per anar al seu destí.

És per això, que és important també la senyalització de direcció i d’informació de 
places disponibles en els accessos i els recorregut a la trama urbana fins arribar a 
l’espai on aparcar, però també és important que en tota la comunicació que es realitzi 
és doni, com a un servei clau, l’existència d’aparcament i la seva ubicació en la ciutat.

- En tota la comunicació comercial que es realitzi (incloent la del Mercat), s’ha 
d’indicar, de manera clara, l’existència de l’aparcament.

- També en la promoció/publicitat de la ceràmica i de La Bisbal com a ciutat de la 
Ceràmica, l’aparcament ha d’aparèixer com a un dels serveis que s’ofereixen.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Que sigui clara, fàcil i ben visible el servei d’aparcament en la comunicació.
- Que tots els agents tinguin clar que qualsevol comunicació que es realitzi hi ha 

d’haver la informació sobre el servei d’aparcament.

- Lideratge Promoció i Desenvolupament Local.
- Associació de comerciants
- Agencies de publicitat i comunicació.

Lideratge i Partners

- Percepció dels ciutadans i compradors sobre la 
facilitat d’aparcar,

- Nombre de publicacions en les que apareix ben 
comunicat el servei. 

Indicadors de control
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L’avinguda de les voltes és la connexió entre l’espai de
l’Aigüeta i el centre de la ciutat, entrant pel c. Ample, c.
Dels Valls i c. Cavallers.

Aquesta via forma part de la carretera que travessa La
Bisbal, per tant, té l’estructura més de via de rodatge de
vehicles ràpids que no pas de prioritat per al vianant, que
afavoreixi el passeig tranquil.

A més s’ha d’afegir que a sota la porxada de l’Av. De les
voltes hi ha una bona concentració comercial i de
restauració.

S’ha de treballar per a afavorir el pas fàcil i còmode, clar i
visual, entre les Voltes i el nucli: que traspassar no
signifiqui una barrera arquitectònica.

E3 El passeig, creació d'un circuit lúdic-comercial al municipi

La unió física entre l'Aigüeta i el CentreE3-L4

EIX URBANISME
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EIX URBANISMEE3E3-L4 La unió física entre l'Aigüeta i el Centre

E3-L4-1 Plataforma única davant l'av. De les Voltes (prioritat del 'pas a peu’)

Per afavorir el traspàs des de l’espai comercial i de restauració de l’Av. De les voltes i 
el centre de la ciutat proposem que es faci una acció de millora urbanística d’aquest 
tram:

- Crear una plataforma única en l’av. de les voltes, des de c. Agustí Font – c. 
Cavallers, fins al c. Primer d’octubre.

- Es tracta de crear un pas elevat per als cotxes que ocupi tota la façana de les voltes 
de manera continua. 

- No es una acció només per a que els cotxes redueixin la velocitat, si no que també 
és una acció de percepció-comunicació de pas prioritari per als vianants i de unió 
de les dues zones (eliminant visualment la barrera arquitectònica que es produeix 
amb la via.

- Aquest espai elevat es pot decorar amb pintura, per a reforçar la comunicació 
d’espai comercial, lúdic, creatiu, diferenciat.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Treballar un projecte conjunt, si cal en diferents fases, per tota la carretera, cada un 
dels trams amb les seves especificacions i necessitats concretes: c. De l’Aigüeta – Av. 
De les Voltes – c. Del 6 d’octubre de 1869.

- Lideratge des d’urbanisme de l’Ajuntament
- Carreteras del Estado
- Promoció i Desenvolupament Local

Lideratge i Partners

- Grau d’acompliment del projecte.
- Interacció mitjançant comptatge d’afluències de 

la zona de les voltes i el Centre. 

Indicadors de control
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Hi ha una unió lògica, tot i que a força distància, entre l’espai comercial de ceràmica de
l’Aigüeta, el centre amb concentració comercial i el Terracota museu.

Actualment aquest unió és molt poc visible.

- L’estructura de carretera del c. 6 d’octubre
- Les voreres d’aquesta via, que són molt estretes i dificulten molt el pas
- La baixa continuïtat comercial, amb moltes cases sense baixos comercials

S’ha de treballar per a fer perceptible aquesta unió i per afavorir el pas d’un espai a l’altre
amb normalitat.

E3 El passeig, creació d'un circuit lúdic-comercial al municipi

Triangle Aigüeta - Museu - CentreE3-L5

EIX URBANISME
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EIX URBANISMEE3E3-L5 Triangle Aigüeta - Museu - Centre

E3-L5-1 Engrandiment de la vorera del Museu: Av. 6 d'octubre

Per tal d’afavorir la unió entre les 3 zones i que una faci de motor dinamitzador de les 
altres és necessari que creem les condicions per a aconseguir-ho.

L’actuació ideal és, igual que es proposava al c. De la Aigüeta, que es reestructuri la via 
de manera que s'ampliï la vorera, sobretot la de la banda del Terracota Museu. Com 
que aquesta opció torna a ser poc viable a curt/mig termini, es proposa:

Descripció Calendarització

- Lideratge des d’urbanisme de l’Ajuntament
- Carreteras del Estado
- Promoció i Desenvolupament Local

Lideratge i Partners

- Increment de les visites al Terracota Museu.
- Increment del flux de persones caminant pel c. 6 

d’octubre. 

Indicadors de control

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Ser creatius en les accions.
- La bona producció i de qualitat.

- Ampliar la vorera de manera tàctica, envaint una
part de la calçada (tot el perímetre des de les
voltes fins al museu), habilitant un pas per als
vianants, ben senyalitzat i separat de la calçada
per seguretat.

- Si no es vol envair la calçada, una acció a mig camí,
comunicativa, seria pintar una línia continua, d’un
color visible i amb espais amb missatge, d’uns 40-
50 cm d’ample, des de les voltes fins al museu. Es
una acció d’unió i comunicació de l’existència del
museu.
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E3 El passeig, creació d'un circuit lúdic-comercial al municipi

Creació d'oportunitats per anar al CentreE3-L6

EIX URBANISME

Els centres de la ciutat, són espais de la ciutat que
acostumen a concentrar serveis (socials, administratius,
lúdics) i també comercial (conjunt d’oferta), que fan que hi
hagi una circulació constant i gran de persones.

El comerç per poder ser rentable necessita un gran flux de
persones creant així oportunitats de venda, d’altra manera,
el cost d’atraure potencials compradors de forma aïllada i
solitària, és molt elevat i només ho poden fer certes
tipologies d’establiment, normalment de molta superfície i
gran notorietat.

L’existència de bon comerç, concentrat i amb façana continuada, ja ajuda a atraure potencials compradors,
però amb la força actual del comerç de La Bisbal, es necessari reforçar l’efecte imant:

- És important que no es perdi aquest pol aglutinador de serveis (per afavorir comercialment l’espai centre)

- Que es mantingui el mercat del divendres en l’espai del Centre

- Que es creïn altres oportunitats per desplaçar-se a l’espai del Centre.
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EIX URBANISMEE3E3-L6 Creació d'oportunitats per anar al Centre

E3-L6-1 Quick&Collect urbà en el Centre

Segons l’enquesta d’hàbits de compra realitzada als compradors de La Bisbal, el
10% de les compres principals d'equipament de la persona es realitzen en el
canal internet.

Aquest tipus de compra genera una utilització de logística molt important
d’última milla que produeix entre altres problemes, insostenibilitat.

Per pal·liar aquesta problemàtica i també per generar visites cap al centre, ja
que no s’hi ha realitzat la compra, es poden habilitar espais Click&Collect on el
ciutadà pugui recollir els seus paquets amb més comoditat i en l’horari més
adient.

- Aquest Click&Collect s’han d’ubicar estratègicament en zones del Centre que
generin punts calents d’atracció de vianants que afavoreixin el teixit comercial.

- En funció de les necessitats, aquest servei es pot oferir en guixetes automàtiques o
en oficines amb local i personal.

Descripció Calendarització

- Lideratge des d’urbanisme de l’Ajuntament
- Promoció i Desenvolupament Local
- Establiments comercials del centre

Lideratge i Partners

- Nombre d’usos del servei
- Satisfacció per part dels ciutadans
- Nombre d’empreses que ofereixen el servei. 

Indicadors de controlFactors CLAUS / Factors d’èxit

- Comunicació intensiva per a que els ciutadans sàpiguen aquest servei.
- Contactes amb els principals operadors de compres on-line per a que s’ofereixi la 

possibilitat de recollida del paquet en el Click&Collect del Centre.
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E4

El comerç, component d’experiència de visita

EIX COMPETITIVITAT

- Anar reconvertint els establiments del teixit comercial en
espais de venda adequats a les exigències i expectatives
del comprador actual.

- Canviar el concepte de les botiges de ceràmica, del
magatzem→ a la botiga experiencial.

- Aconseguir que els establiments de La Bisbal siguin, en
general, rendibles econòmicament i es paralitzi la
destrucció de comerç i comencin a reomplir buits urbans
amb negocis adequats.

Aquest Eix compta amb 11 actuacions dividides 
en 4 Línies:

4– L1 Millora de la façana comercial del Centre

4– L2 Conceptualització comercial: cap a la 
diferenciació i notorietat

4– L3 Redefinció del model de botiga de ceràmica

4– L4 Programa de foment de l’omnicanalitat

És l’Eix en el qual el teixit comercial és a 
l’epicentre i per tant, és imprescindible que s’hi 
involucri l’empresari individual. Les 
administracions poden sensibilitzar, organitzar, 
formar... però al final, qui ha d’implementar el 
canvi és l'empresari. 

Es preveuen accions des del començament de 
l'execució del Pla ja que és molt necessari que 
es vagin veien canvis en l'oferta comercial.

El comprador actual és exigent i està informat. Veu món i compara. Si
no li agrada el què veu va configurant una imatge negativa que és molt
difícil i requereix molt d’esforç de modificar. I la imatge de conjunt és la
suma d’individualitats. És per això que hem de treballar amb els negocis
per a que tinguin una actitud positiva cap al canvi i que, entre tots,
configurem una bona oferta comercial al municipi.
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La imatge externa i els aparadors 
de La Bisbal haurien de mostrar el 
seu caràcter i posicionament, com 

a espai comercial de manera 
contundent i per tant, s’hauria de 

treballar l’espectacularitat. A la 
llarga s’hauria d’aconseguir que 
anar a La Bisbal passejar pel seu 

entorn comercial sigui un espectacle 
per ell mateix, pel tractament 

exterior d’algunes botigues. 

E4 El comerç, component d'experiència de visita

Millora de la façana comercial del CentreE4-L1

EIX COMPETITIVITAT

El comerç forma part del paisatge urbà i la seva imatge exterior repercuteixen directament
sobre la percepció que tenen els ciutadans i visitants com a espai de compres. Si volem
fomentar la compra necessitem que els locals comercials generin un espai comercial
atractiu que estimuli les compres. Si volem reforçar el caràcter comercial del centre cal
que els comerços millorin la seva imatge externa i la seva visibilitat: façanes, retolació,
il·luminació i elements externs.
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EIX COMPETITIVITATE4E4-L1 Millora de la façana comercial del Centre

E4-L1-1 Els rètols i la il·luminació

Els rètols ens ajuden a identificar, recordar i visibilitzar el comerç i és una de les
variables amb puntuació més baixa en l’auditoria qualitativa realitzada, per aquest
motiu cal incidir i millorar aquest aspecte.

• Per incentivar la instal·lació i millora dels rètols i que aquests fossis il·luminats,
proposem la creació d’una línia d’ajut condicionada a dos requisits; que siguin
il·luminats i que ocupin la façana comercial.

• En el cas de tenir també tendals posar-hi també el nom de l'establiment

La il·luminació de les botigues ha de ser potent, que traspassi la façana i faci destacar
l’establiment des de lluny

✓ Molta llum però amb eficiència energètica.
✓ Estètica de la llum dins la sala de venda (llum per il·luminar i llum per decorar).
✓ Rètols exteriors i aparadors ben il·luminats.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Informació i formació als comerciants per tal que efectuïn les millores.
- Estudis per implementar millores d’estalvi energètic en els comerços i serveis

- Lideratge Promoció i desenvolupament local amb 
el grup creatiu.

- Comerços de La Bisbal
- Empreses d'il·luminació i de retolació

Lideratge i Partners

- Nombre de comerços que canvien els rètols
- Nombre d’establiments que milloren la 

il·luminació 

Indicadors de control
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EIX COMPETITIVITATE4E4-L1 Millora de la façana comercial del Centre

E4-L1-2 La millora dels aparadors

Per millorar aquest aspecte clau per als comerços i serveis de La Bisbal, proposem:

• Tallers de formació molt pràctics en aparadorisme i sobre temes concrets, en
funció, per exemple de dates especials o esdeveniments de la ciutat... Idees clares per
posar en pràctica i estil de producció.
• Implementació d’aparadors de manera professional (aparadorista o escola...)
Que, per exemple, 3 vegades a l’any (temporada primavera/estiu; al setembre; i per
Nadal) un aparadorista –artista– o buscar altres opcions... concebi i munti aparadors
de les botigues del Centre, amb una temàtica comú.
En el marc d’esdeveniments importants al municipi de La Bisbal com el (Festival de
Circ,...) crear concursos d’aparadors (que inclogui la decoració de la façana) per tal
d’impulsar la realització de bones façanes externes. També es una manera d’anar
involucrant el comerç en els actes del municipi i que s’aprofiti del flux de visitants i de
l’ambient ciutadà.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Transmetre als empresaris la importància dels aparadors per incitar als potencials 
clients a entrar als comerços.

- La implicació dels empresaris dels comerços de La Bisbal.
- Acostuma als comerciants a no descuidar els seus aparadors

- Lideratge des del grup creatiu, amb el suport de 
Promoció i desenvolupament local.

- Aparadoristes o escoles de disseny,...
- Comerç de La Bisbal 

Lideratge i Partners

- Nombre de comerços i serveis que participen en 
els tallers formatius .

- Comerços que sol·liciten el suport professionals 
conjunt. 

Indicadors de control
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EIX COMPETITIVITATE4E4-L1 Millora de la façana comercial del Centre

E4-L1-3 Dignificació dels elements externs d’exposició de producte

Els comerços de La Bisbal, exposen els seus producte en l’exterior dels seus comerços 
com a reclam per impulsar que el comprador entri a la botiga. 

Considerem que és una bona estratègia però que cal tenir cura de la imatge que es 
transmet. Amb uns suports adequats i una correcta exposició del producte. 

Sempre s’ha de primar la comoditat de passeig del vianant a l’hora d’ocupar els espais 
exteriors. 

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- La implicació dels empresaris dels comerços de La Bisbal.

- Lideratge des del grup creatiu amb el suport de 
Promoció i desenvolupament local.

- Els comerços de La Bisbal

Lideratge i Partners

- Nombre d’establiments que milloren els 
elements externs de suports 

Indicadors de control
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E4 El comerç, component d'experiència de visita

Conceptualització comercial: cap a la diferenciació i notorietatE4-L2

EIX COMPETITIVITAT

El consumidor vol que els comerços el sorprenguin

- Per la seva posada en escena

- Pel producte que venen

- Pel servei que ofereixen

- ....

El comerciant ha de formar-se per diferenciar el
seu comerç, per destacar, per adquirir notorietat.

Actualment no n’hi ha prou en fer be les coses, s’ha
d’anar més enllà i moure la botiga, fer-la dinàmica,
empènyer-la cap a fora (i cap als potencials
compradors).
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EIX COMPETITIVITATE4E4-L2 Conceptualització comercial: cap a la diferenciació i notorietat

E4-L2-1 Formació per a empresaris

- Programa formatiu per als comerciants. Sota el format de píndoles formatives i/o 
tallers formatius de curta durada per proporcionar als comerciants eines i habilitats 
per aplicar als seus negocis:

• Tallers per fer més atractiva la imatge externa dels comerços i serveis, 

• Tallers específics per millorar el punt de venda 

• Tallers per fomentar la creativitat i la innovació en el comerç.

• Visites físiques o virtuals a altres zones comercials per poder agafar idees a aplicar 
en els nostres comerços, per posar-nos al dia.

• Taules rodones per explicar casos d’èxit dels comerços, tendències...

• Tallers de coaching. (coaching, midfullnes, intel·ligència emocional... per animar als 
comerciants i no caure en el pessimisme i transmetre alegria en la seva activitat 

comercial). 

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Programar tallers de curta durada en horari de migdia, en format amè i pràctics.
- Impartits per professionals experts que presentin casos pràctics reals que els 

comerciants puguin implementar quan surtin del taller en els seus establiments.

- Lideratge des de Promoció econòmica local.
- Associació de comerciants/grup creatiu
- Empresaris dels comerços i serveis de La Bisbal.

Lideratge i Partners

- Nombre de participants en els tallers formatius

Indicadors de control
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EIX COMPETITIVITATE4E4-L2 Conceptualització comercial: cap a la diferenciació i notorietat

E4-L2-2 Gabinet tècnic: formació ‘in-place’

Ajudar directament als empresaris comerciants i d’establiments de restauració i 
servei per millorar el seu punt de venda mitjançant la realització de: ‘Diagnosis 
comercials del punt de venda.

Proposem formació ‘in-situ’ per als empresaris. Els tècnics especialistes visiten 
l’establiment i en diagnostiquen la seva situació comercial indicant la 
problemàtica i mostrant, fins i tot de manera pràctica, camins de millora 
sempre tenint present les directrius estratègiques marcades en aquest pla.

És el formador/ tècnic el que es desplaça a la botiga del comerciant i en el 
mateix establiment de venda li indica les principals accions que ha de realitzar i 
com efectuar-les!.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Cerca de fonts de finaçament per mitjà de Diputació o Cambres de Comerç per tal de 
poder finançar aquestes diagnosis. És el primer pas per tal que el comerciant actui. 
És clau engrescar als comerciants per tal que participin en aquestes formacions

- Lideratge des de promoció econòmica local i grup 
creatiu/ associació de comerciants.

- Comerç local 

Lideratge i Partners

- Nombre de empresaris que participen en la 
formació “in place”

Indicadors de control
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EIX COMPETITIVITATE4E4-L2 Conceptualització comercial: cap a la diferenciació i notorietat

E4-L2-3 Informació per a nous empresaris

Seguir amb les accions de suport específic per als emprenedors que tinguin una idea 
per obrir un establiment comercial o servei al municipi, amb l’objectiu de minimitzar 
els fracassos, tancament de locals poc temps després de la seva obertura

• Suport i assessorament per l’elaboració del pla d’empresa,
• Tutories individualitzades
• Ajut en la recerca de finançament,
• Recolzament en la implementació d’acord amb la línia estratègica del

negoci i la zona a ubicar-se.
• Orientació davant la complexitat d’obrir un negoci en l’actualitat (eines

per la gestió del negoci, màrqueting, comunicació interna i externa,
aparadorisme, tracte al client,...).

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Comunicació del servei, per tal que els emprenedors que vulguin obrir un negoci en 
facin ús.

- Les immobiliàries ho comuniquin als emprenedors que lloguin/comprin un local al 
municipi. 

- Lideratge des de Promoció econòmica
- Immobiliàries 

Lideratge i Partners

- Nombre d'emprenedors que fa ús del servei

Indicadors de control
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Gran part de les botigues de ceràmica de La Bisbal, són espais aglutinadors de producte. Hem de
transformar les botigues de ceràmica: de la botiga estoc a la botiga experiència.

E4 El comerç, component d'experiència de visita

Redefinició del model de botiga de ceràmicaE4-L3

EIX COMPETITIVITAT

- Canviem la manera de mostrar 
el producte, assemblem-nos 
més a botigues de moda.

- Apostem per l’experiència 
visual per crear experiències als 
clients.

- Les botigues- taller, que 
mostren com es fa el producte.

- El producte customitzat i a mida

- La comunicació de l’esperit del 
producte que estem venen.

- ....
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EIX COMPETITIVITATE4E4-L3 Redefinició del model de botiga de ceràmica

E4-L3-1 Formació per millorar el punt de venda en les botigues de ceràmica

Formació específica per als empresaris dels comerços de ceràmica per tal de posar el 
dia el seu establiment. Focalitzat en les característiques del seu producte i centrat en 
les temàtiques de:

- Visual merchandasing

- Comunicació en el punt de venda

Les botigues de ceràmica han de sorprendre al visitant, han de cridar-li l’atenció, 
visitar el carrer de l’aigüeta ha de ser una experiència memorable.

Aquesta formació es pot realitzar en diferents formats:

- Tallers de formació. Realitzada per professionals, en format de taller de curta durada, amè i 
pràctic de manera que la formació impulsi al comerciant a l’acció. S’haurà de consensuar 
l’horari que millor vagi al sector (per exemple migdies)

- Retail Tour a zones on es puguin trobar exemples d’implantació de botigues

- Foto-retail tour. Vista d’exemples de botigues sense moure’s de La Bisbal, a partir d’un 
recull de fotografies.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Cal incentivar als comerciants a participar en aquestes formació.
- Formadors amb experiència que presentin casos exitosos i que es puguin 

implementar al carrer de l’aigüeta. 
- Ha de ser una eina de motivació dels empresaris

- Lideratge des de Promoció i desenvolupament 
local.

- Comerciants del sector ceràmica.
- Altres administracions

Lideratge i Partners

- Nombre de participants en la formació.
- Evolució durant el calendari marcat

Indicadors de control
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EIX COMPETITIVITATE4E4-L3 Redefinició del model de botiga de ceràmica

E4-L3-2 Servei d’implementació de millora del punt de venda

Una de les principals dificultats que es troben els comerciants és que despres d’assistir 
a cursos o taller formatius, no troben el moment de posar-se a fer els canvis que 
necessita el seu establiment o no saben per on començar o be no tenen temps, la 
feina del dia a dia no els permet executar aquesta tasca.

Per tal de facilitar aquest pas i canviar dinàmiques adquirides proposem que es 
contracti el servei de professional que de manera periòdica vagin als comerços i els 
ajudi i impulsi a millorar el seu establiment adaptant-lo als retail actual. 

Contractació d’un professional que durant unes hores fixades estigui a cadascuna de 
les botigues per implementar la millora del punt de venda segons la conceptualització 
estratègica de cada comerç i les directrius marcades en aquest pla. 

Iniciant les millores en la distribució i exposició del punt de venda i en la comunicació 
del punt de venda- storytelling.

El fet de contractar un professional per a tots els comerços del sector permet abaratir 
costos i beneficiar-se de les economies d’escala.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Aconseguir que els comerciants de la ceràmica vegin la importància d’adaptar els 
seus comerços al retail actual per poder tenir negocis rendibles en un futur proper.

- Els comerciants adquireixen l’hàbit de repensament i millora constant de la botiga
- Els professional ha de ser una persona empàtica, creativa i motivadora .

- Lideratge des del grup creatiu/associació de 
comerciants i Promoció i desenvolupament local.

- Els comerços de ceràmica.

Lideratge i Partners

- Nombre de comerços que s’apuntin aquesta 
iniciativa.

Indicadors de control
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EIX COMPETITIVITATE4E4-L3 Redefinició del model de botiga de ceràmica

E4-L3-3 Foment de les botigues experiència

El retail actual, ja no es de productes o serveis, sinó que es barregen els diferents 
usos, el consumidor vol establiments diferents que el sorprenguin per la seva posada 
en escena, per la manera de vendre, per com li mostren el producte. La ceràmica és un 
producte que porta implicits tot un seguit de valors - territori, origen, qualitat, únic, …-
que hem de transmetre i visualtizar en les botigues.

Per això hem de facilitr per l’obertura de negocis singular que apostin pel binomi 
botiga taller: 

Les botigues experiència: botigues-taller / botigues autor / botigues d'artistes ...

Les botigues servei: botigues&formació / botigues&restauració / 
botigues&professionals

Seguir treballant amb les administracions per facilitar l’obertura de nous negocis o dels 
negocis actuals amb diversitat d’usos en un mateix local: comerços-serveis-tallers, 
restauració,….

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Menor rigidesa administrativa. Adaptació al retail actual.
- Modificar per part de l’Administració autonòmica la normativa que afecta a 

l’obertura de botigues tallers adaptan-les a la realitat dels comerços locals

- Lideratge des de Promoció i desenvolupament 
local.

- Altres administracions

Lideratge i Partners

- Nombre de botigues taller implementades.
- Normatives adaptades o flexibilitzades.
- Relació entre empresaris-emprenedors 

interessats /botigues-taller obertes.

Indicadors de control
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E4 El comerç, component d'experiència de visita

Programa de foment de l'OmnicanalitatE4-L4

EIX COMPETITIVITAT

El consumidor s’encamina cap a l’omnicanalitat en la 
compra dels productes, sense distingir botiga física de 
botiga on-line. 

Els comerciants s’han d’adaptar a aquesta nova 
tendència si no es volen quedar fora del procés de 
venda i per tant obsolets.

L’empresari ha de tenir una estratègia omnicanal del 
seu negoci, que sigui coherent, els consumidor es 
mou en els dos mons on-off line.
No podem perdre oportunitats, punts de contacte 
amb el consumidor/client.
Cal conèixer les eines que ens permetran adaptar-nos 
amb èxit aquest entorn canviant.
Emprant la tecnologia per crear experiència en el 
punt de venda i millorar els processos de venda.
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EIX COMPETITIVITATE4E4-L4 Programa de foment de l'Omnicanalitat

E4-L4-1 Pla de digitalització del comerç

S’ha de treballar per a incrementar la presència a la xarxa dels comerços i també per a
fomentar la venda on-line.

Aquest treball passa per:

- Identificar el grau de maduresa digital dels establiments de La Bisbal.
- Establir programes i eines que ajudin als empresaris a incorporar-se al món on-line,

fins i tot, en eines senzilles com per ex. el Google my Business, fer-los directament
el procés per a que estiguin presents, pàgines webs per estar present en el mon
online, sessions de presentació d’elements digitals per posar en el punt de venda
(pantalles i aparadors interactius, pricing, comptadors d’afluència, pantalles leds,
etc.)...

- Formació i assessorament (estudiar implantar la Figura d’assessorament continuat).
- Programes de subvenció i finançament.

A La Bisbal tenim un resident jove comprador online.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Fer senzills i clars els processos per accedir als programes i al finançament.
- Motivar als empresaris de la necessitat d’entrar en el mon digital dels negocis

- Lideratge des de Promoció i desenvolupament 
local.

- Associació de comerciants/grup creatiu
- Comerços de La Bisbal
- Altres administracions

Lideratge i Partners

- Número d’empreses participants.
- Evolució de la transformació digital dels 

establiments de La Bisbal

Indicadors de control
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EIX COMPETITIVITATE4E4-L4 Programa de foment de l'Omnicanalitat

E4-L4-2 Market Place de la ceràmica a partir de solucions externes

La compra en línia és una realitat per una part important dels consumidors i la
tendència és a l’alça i imparable. També és un valor a l’alça la proximitat i la
procedència ‘en curt’ del producte.

Si el resident ja no surt de casa per comprar, se li han de crear els espais de compra
fàcils i còmodes per a trobar els productes que busca, que coneix i als quals té
confiança... Els productes més a prop de casa.

Per això crear espais de compra locals en xarxa, ajuda a impulsar els negocis de
proximitat als quals no s’hi desplaça el client i, per a aquest, a tenir referents coneguts
de compra, on pot anar físicament o on-line.

Per començar a treballar la venda on-line, els establiments poden aprofitar solucions
externes -més estandarditzades- però testades i amb processos ja establerts, com el
de logística. És una bona manera d’anar introduint-se i crear un Market place local.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Trobar la solució externa més adient per a crear el Market place i no crear 
frustracions.

- Comunicar molt i molt be aquests nou servei.

- Lideratge desde Promoció i desenvolupament 
local.

- Associació de ceramistes i comerços de ceràmica.

Lideratge i Partners

- Empreses participants al Market place
- Nombre de transaccions
- Dades d’interacció on i off line

Indicadors de control
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E4 El comerç, component d'experiència de visita

Competitivitat conjunta – Accions promocionalsE4-L4

EIX COMPETITIVITAT

La competitivitat individual també depèn de la força d’atracció de fluxos 
de visitants que aconsegueix el conjunt de l’oferta.

En els hàbits de compra actuals dels consumidors, queda clar que cada vegada es 
compra gracies a esdeveniments (Black Friday, Nadal, ofertes...) per tant hem d’anar 
creant oportunitats de compra que cridin a potencials clients a desplaçar-se.

És per això que el comerç, en el seu conjunt i com a marca paraigua conjunta, ha de 
comptar anualment amb un Pla promocional que vagi realitzant accions, sobretot per 
tenir l’excusa de COMUNICAR.

Les accions de dinamització comercial han de tenir les següents característiques:

- SER MOLT CUROSOS EN LA PRODUCCIÓ: professional, creativa, de qualitat... 
Diferencial

- Intensitat de comunicació. No n’hi ha prou en FER les accions; s’han de FER SABER 
les accions. Per això és molt important comunicar molt

- Centrar part de les accions en DIVENDRES (Eix estratègic del Pla. Veure E2-L2)

- Les accions conjuntes han d’ajudar a incrementar el coneixement i la notorietat 
individual dels comerços (és complicat vendre varietat conjunta)

- Les actuacions s’han de concentrar en un espai delimitat del Centre: cor comercial
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EIX COMPETITIVITATE4E4-L5 Competitivitat conjunta – Accions promocionals

E4-L5-1 Elaborar un Pla de dinamització comercial anual

Totes les accions de dinamització comercial s’han de planificar anualment, en funció
d’uns objectius establerts per a aquell any que vagin estructurant actuacions.

- S’han de plantejar objectius coherents i mesurables.

- Les accions han de servir per a assolir els objectius plantejats.

- A principis de l’any, aquesta planificació s’ha de presentar i lliurar a totes les 
empreses integrants per a que estiguin informades i serveixi per motivar-les.

- El Pla ha de dissenyar accions sobretot en animació i comunicació:

• Accions d’animació comercial a la zona → crear experiència. Aquestes accions,
en la mesura del possible, s’han de realitzar en divendres.

• Accions de publicitat i comunicació, intenses i contundents. Utilització tant de
mitjans tradicionals com de Xarxes socials.

• Accions promocionals que siguin excuses per a empatitzar amb els clients dels
comerços individuals.

- El Pla ha de tenir en compte els dos tipus de comerç de La Bisbal: teixit comercial i 
comerç de ceràmica, i en la mesura del possible ha de fomentar la transversalitat.

Descripció Calendarització

- Lideratge des de Promoció i desenvolupament 
local.

- Associació de comerciants
- Comerços de La Bisbal

Lideratge i Partners

- Número d’accions realitzades
- Percentatge d’assoliment dels objectius

Indicadors de controlFactors CLAUS / Factors d’èxit

- Impuls des de l’administració i ajuda directa en la planificació i execució de les 
accions.

- Motivació dels comerciants en un Pla engrescador en el qual es sentin implicats.

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5



Pla d’enfortiment comercial - La Bisbal d’Empordà 
212

EIX COMPETITIVITATE4E4-L5 Competitivitat conjunta – Accions promocionals

E4-L5-2 Increment de la comunicació al potencial comprador

Tot el que es fa s’ha de comunicar. El pressupost hauria de ser més important per la
partida de comunicació que no pas per les actuacions.

Les accions, si no es fan saber, es com si no es fessin.

I un dels objectius és anar més enllà del propi municipi de La Bisbal, per a buscar 
compradors de viles properes en l’àrea d’influència.

S’han de trobar maneres de comunicar que arribin més directament on els ciutadans ‘es 
mouen’. No podem comunicar només a les botigues si els compradors no s’hi desplacen.

✓ Comunicació exterior. Comunicació de les accions que es realitzen mitjançant pancartes
publicitàries als accessos del municipi.

✓ En campanyes importants comercialment, fer publicitat mitjançant banderoles als fanals.

✓ Utilitzar mitjans de comunicació (premsa i revistes) que es reparteixin a les llars del municipi,
bustiatge, així com a mitjans de comunicació tradicionals de caràcter local.

✓ Publicitat i repartiment de flyers en espais on vagi el públic objectiu (esdeveniments
esportius, culturals, de les escoles, etc...).

✓ Xarxes socials. Potenciar-les per aconseguir molts seguidors mitjançant actes externs. Fer-les
interactives.

Descripció Calendarització

- Lideratge des de Promoció i desenvolupament 
local.

- Associació de comerciants
- Comerços de La Bisbal

Lideratge i Partners

- Número de sortides en mitjans i pressupost 
emprat

- Nombre d’amics (seguidors) a les xarxes socials

Indicadors de control

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Creativitat de la comunicació. Missatges clars i directes.
- Intensitat de la comunicació.
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E5

La col·laboració público-privada

EIX IMPULS

- Assegurar recursos, tant humans com econòmics per a que es
posi en marxa i es desenvolupi el Pla.

- Fer que l’administració impulsi un sector clau en el municipi
que a l’actualitat té poca força de reacció.

- Establir les eines per a obtenir la informació necessària per a
realitzar el seguiment del desenvolupament del Pla i anar
prenent decisions basades en el coneixement objectiu i la seva
evolució.

Aquest Eix compta amb 6 actuacions 
dividides en 3 Línies:

5– L1 APEU entorn Centre - Aigüeta

5– L2 Reintegració del teixit comercial

5– L3 Creació d’indicadors de seguiment del 
Pla d’Actuació.

És l’Eix en el qual es concreta com s’han de 
realitzar les mesures que es desenvolupen 
en tot el Pla. Aquest eix explica 
l’organització dels deferents implicats per 
dur a terme les propostes que es realitzen.

Ha de ser un eix dinàmic en el progrés 
temporal d’aquesta estructura a mesura 
que es va reforçant el teixit comercial 
hauria d’anar desapareixen la presència de 
l’administració.

Una part important d’aquest Pla l’hauria d’assumir exclusivament el sector
comercial però la situació actual de tendència a la davallada, tant a nivell
individual dels negocis com col·lectiu (provocat per múltiples factors, alguns
intrínsecs de la Bisbal, però la majoria exògens del propi sector comercial:
situació econòmica general, canvis en els hàbits de consum i compra,
introducció de nous format...) provoquen que actualment, el teixit comercial,
no estigui en condicions d’afrontar, sense un acompanyament directe i un
gran impuls de l’administració, els canvis que és necessari que efectuí. És per
això que es requereix, més que mai, la col·laboració Público privada.
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E5 L’impuls públic-privat del Pla

APEU entorn Centre - AiguetaE5-L1

EIX IMPULS

Els APEU (Àrees de Promoció Econòmica Urbana), s’estan desenvolupant a nivell català
mitjançant normativa legal (actualment en fase d’avantprojecte de Llei) amb l’objectiu de
millorar les concentracions comercials urbanes com a un ‘producte comercial’ competitiu i
modern.

Aquest model de gestió pretén incentivar la creació d’un model d’entitats associatives
basades en l’esquema de col·laboració públic-privada, però amb un pes majoritari del segon
d’aquests elements. Les àrees de promoció econòmica urbana (APEU), es configuren com
associacions privades no lucratives que, sota la tutela dels municipis, persegueixen la posada
en pràctica d’iniciatives de millora de l’entorn, complementaries dels serveis que presten el
conjunt d’Administracions Públiques.

La seva finalitat és la dinamització i/o revitalització d’espais en els que es concentren activitats
empresarials, mitjançant la realització d’inversions i activitats que suposen una millora
sensible de l’entorn

A la llarga, les ciutats modernes hauran de comptar amb aquests instruments público-privats
per tal promocionar i modernitzar el comerç de centre ciutat com a solució per a obtenir els
recursos i la gestió professional que requereix el sector comercial.
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EIX IMPULSE5E5-L1 L’impuls públic-privat del Pla

E5-L1-1 Impuls públic al teixit comercial

Actualment l’associació de comerciants de La Bisbal, es troba en una situació 
complexa, amb cert desànim i amb una baixa implicació dels associats i 
membres de la Junta, el lideratge recau en una sola persona. S’hauria 
d’aconseguir remotivar-la i rellançar-la, gracies a 3 instruments:

- El grup motor creatiu de comerciants del Centre i de l’Aigüeta, per a proposar i 
motivar i servir de ‘locomotora’ de la resta

- L’Associació de comerciants, sempre junts Centre + Aigüeta, per les qüestions més 
administratives i d’organització

- L’impuls i l’acompanyament directe de l’Administració en la gestió de les accions.

Des de l’Administració es necessita una figura que desenvolupi tota la tasca 
prevista en el Pla de treball i que, en contacte i col·laboració dels 
comerciants, dugui a terme i/o impulsi les accions proposades en aquest Pla.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Cercar als membres del grup motor. Comerciants creatius, innovadors, motivats
- Administració disposi de personal per liderar aquest projecte

- Lideratge des de Promoció i desenvolupament 
local.

- Suport de les diferents àrees de l’Ajuntament
- Associació comerciants/grup creatiu
- Comerç de La Bisbal

Lideratge i Partners

- Nombre de comerciants implicats.
- Evolució del nombre de comerços que es sumen 

al projecte

Indicadors de control
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EIX IMPULSE5E5-L1 L’impuls públic-privat del Pla

E5-L1-2 Professional de suport a la dinamització del teixit comercial

Gestionar un espai comercial és complex i requereix el suport de professionals 
experts. 

Després dels primers 3 anys de rellançament del Teixit comercial de La Bisbal, serà 
l’hora de tornar a passar el relleu al col·lectiu de comerciants, més directament i que 
l’administració és vagi retirant del lideratge, sense perdre mai la col·laboració i el 
treball conjunt.

Per tal que la promoció i dinamització del col·lectiu de comerç tiri endavant, 
considerem que cal el suport d’un professional expert del sector. Es pot optar per:

- Un únic professional que doni suport –hores determinades– i executi les accions 
de promoció i dinamització proposades pel grup creatiu i consensuades en el Pla 
de dinamització comercial. Crear estructura.

- A partir de la gestió de la Junta, o d’una empresa externa, contactar en diferents 
professionals per tal que executin les diferents tasques. Sense crear estructura.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Hi ha d’haver una persona que coordini les accions a executar i contacti amb els 
diferents professionals.

- Empreses –professionals creatius, dinàmics i amb idees novedoses adaptades a 
l’estratègia fixada pel municipi (estandardització adaptada).

- Lideratge des de Promoció i desenvolupament 
local

- Grup creatiu
- Associació de comerciants

Lideratge i Partners

- Nombre d’accions implementades
- Cost per acció
- Resultats esperats per acció

Indicadors de control
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EIX IMPULSE5E5-L1 L’impuls públic-privat del Pla

E5-L1-3 Procés de constitució de l’APEU

El desenvolupament de l’estratègia de lideratge per part de l’Ajuntament d’aquest Pla, 
sobretot en els 3 primers anys, i la consolidació del grup motor –Associació de 
comerciants, grup creatiu, etc- ha de servir per treballar la base per poder crear en un 
futur en la zona Centre - Aigüeta, una àrea de promoció econòmic urbana (APEU). 

Sota la tutela municipal i amb la implicació del comerç de la zona s’actualitzarà el 
present Pla estratègic on es definiran i concretaran els objectius a assolir i accions a 
implementar periodificades pels anys següents.

Sota la gestió d’un gerent-professional que executi el Pla de treball aprovat.

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Implicació del comerç individual que ha de creure amb aquesta figura per tal que es 
pugui tirar endavant (+ 50% d’aprovació).

- Implicació política de l’Ajuntament i el municipi

- Lideratge des de l’Ajuntament
- Grup creatiu
- El teixit comercial de l’àrea de l’APEU

Lideratge i Partners

- Carrers implicats – continuïtat comercial
- % de comerços d’acord a la seva realització.
- Pla d’actuació (implicació), tant promocional com 

de millora de l’entorn.

Indicadors de control
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Desenvolupament estratègic

El futur APEU ha d’estar concebut com l’espai
comercial Centre - Aigüeta, de manera que es
treballi conjuntament la Promoció del Teixit
comercial de La Bisbal en els diferents públics
de demanda del municipi (Residents + Àrea
d’influència propera + Visitants/Turistes).

La delimitació de l’APEU hauria d’incloure la
zona de prioritat comercial definida (veure E3-
L2) i el carrer de l’Aigüeta, en continuïtat de les
Voltes i fins que la continuïtat de la façana
comercial sigui alta (descartar, d’entrada, l’últim
tram).

EIX IMPULSE5E5-L1 L’impuls públic-privat del Pla

E5-L1-3 Procés de constitució de l’APEU
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Per assolir l’èxit d’aquest Pla cal la implicació de
l’empresari dels comerços i serveis de La Bisbal.

S’ha d’impulsar la cohesió entre els comerciants,
recuperar la confiança, impulsar el treball en equip.

Enfortir el teixit comercial requereix el treball conjunt
dels seus empresaris.

Els empresaris han d’estar informats de les accions que
es volen desenvolupar, de quan es realitzen i dels
resultats que s’obtenen. La seva implicació serà més alta
si es sent implicat, n’està informat.

Si es va “tots a una” s’aprofiten sinèrgies i es treballa de
manera més eficient, maximitzant els resultats.

E5 L’impuls públic-privat del Pla

Reintegració del teixit comercialE5-L2

EIX IMPULS
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EIX IMPULSE5E5-L2 Reintegració del teixit comercial

E5-L2-1 Sopar del comerç

Cal impulsar accions que fomentin la relació entre els comerciants, que ajudin a què es 
coneguin i interactuïn. Cal fomentar un treball grupal en equip, que canviï la manera 
de treballar tradicional, individual i apostar per aliances i eines que fomentin el treball 
en equip. 

Es recomana impulsar accions en espais que promoguin situacions disteses, amb 
caràcter lúdic que fomentin el coneixement i les relacions dels empresaris del teixit 
comercial de La Bisbal.

Es proposa la celebració d’un sopar de comerç, de caràcter anual, amb l’assistència de 
tot el sector en què a més de fomentar les relacions personals, es pot donar algun 
premi als comerciants – mes antiguitat, més innovador, ...- informar de les accions 
realitzades i previstes en comerç, amb algun “speech” motivacional i /o alguna 
activitat lúdica (petit concert, teatre,...).

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Implicació del teixit comercial.
- Caràcter lúdic de l’acte i obert a tots els empresaris del sector
- Posar en valor el paper de l’empresari del sector

- Lideratge des de Promoció i desenvolupament 
local.

- Associació de comerciants/grup creatiu
- Comerços de La Bisbal

Lideratge i Partners

- Nombre d’empresaris assistents/nombre 
d’empresaris que conformen el teixit comercial

Indicadors de control
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EIX IMPULSE5E5-L2 Reintegració del teixit comercial

E5-L2-2 Newsletter per al Teixit comercial de La Bisbal

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- Ha d’aportar informació d’utilitat i en un format amè i breu.
- S’ha d’enviar a tot els teixit comercial

- Lideratge des de Promoció i desenvolupament 
local.

- Associació de comerciants/grup creatiu

Lideratge i Partners

- Nombre de butlletins enviats
- Rati d’obertura de mails.

Indicadors de control
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5Afavorir l’enviament regular d’informació als comerciants per tal d’informar-los 

de les accions que es realitzen vinculades amb el sector i de temes d’interès. 

Es recomana la utilització de sistemes automatitzats de plantilles predefinides
(butlletins) , mantenint sempre el mateix format, essent senzill i ràpid la seva 
configuració i bolcatge d’informació. 

En el mercat hi ha diferents eines de baix cost o gratuïtes que es poden utilitzar 
per la configuració del butlletí (per exemple www.mailchimp).

Inicialment fer enviaments amb una periodicitat mensual o quinzenal.

Prèviament s’ha d’iniciar als comerciants que encara no tinguin mail, en l´ús 
d’aquesta eina com a canal de comunicació habitual.

http://www.mailchimp/
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E5 L’impuls públic-privat del Pla

Creació d’indicadors de seguiment del Pla d’actuacióE5-L3

EIX IMPULS

El desenvolupament del teixit comercial requereix coneixement.

Aquest coneixement ha de generar informació i aquesta ha de servir
per a prendre decisions estratègiques que millorin el sector, tant a
nivell col·lectiu com individual de les empreses.

Es proposa crear tot un seguit d’indicadors
que serveixin per a elaborar polítiques
adreçades al comerç que en millorin la seva
competitivitat per a realitzar un millor
servei al ciutadà.

Indicadors clars concisos i operatius i fàcils
d’obtenir.
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EIX IMPULSE5E5-L3 Creació d’indicadors de seguiment del Pla d’actuació

E5-L3-1 Recollida i anàlisi de dades

S’ha d’establir la informació pertinent i útil a recollir i el protocol de recollida de
dades. S’han de crear i/o contractar els instruments per a la recollida
d’informació, per tal que sigui relativament senzill la seva obtenció/cost. En cas
contrari es deixa de fer.

A partir dels diferents indicadors proposats en aquest Pla Sectorial d’enfortiment
comercial per a les accions desenvolupades i d’altres que ens permetin analitzar de
manera ràpida i eficient la salut del teixit comercial de la Bisbal, referents, entre altres
a:

- L’evolució del teixit comercial: nombre d’empreses, sectors i subsectors representats,
empresaris, ocupació de locals, i problemàtica...

- La demanda i els compradors: afluència a les zones comercials, hàbits de compra, enquesta
de satisfacció, etc...

- Altres...

Descripció Calendarització

Factors CLAUS / Factors d’èxit

- La correcta selecció dels indicadors a analitzar
- La continuïtat i constància en la recollida de dades que permeten la comparació.
- La transversalitat i el compartiment d’informació entre departaments i entitats

- Lideratge des de Promoció i desenvolupament 
local.

- Suport de les diferents àrees de l’Ajuntament
- Partners col.laboratius: empreses de consultoria, 

de medició d’afluències, etc.

Lideratge i Partners

- Nombre de dades recollides
- Nombre d’indicadors analitzats
- Evolució de la inversió en la recollida de dades

Indicadors de control
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FITXA EXEMPLE 1 LES CIUTATS AL VOLTANT D’UN PRODUCTE: MURANO – TALAVERA DE LA REINA

a. Murano - Vidre

Illa de la província de Venècia (Itàlia) vinculada al sector del vidre des del segle VIII.

Situació:

Té una gran tradició artesanal així com de tècniques industrials dins del sector del vidre.

Durant molts anys ha estat monopoli d’aquestes tècniques del vidre, que s’ha perdut i que ha permet a altres
països com Xina que es realitzin productes similars amb preus menors. Aquesta major competència ha fet que
molts tallers tanquin als últims anys.

Actuacions:

➢ Museu del Vidre, ubicat a un palau i annexat a una escola on els
vidriers estudien dibuix i vidres del passat que conserven.
Visualitza el producte.

➢ Algunes de les grans empreses com Venini, tracten el vidre com
escultures en l’entorn urbà.

➢ Marca comercial. Els productes originals de Murano tenen un
codi Bidi que es pot utilitzar per certificar la seva autenticitat.
Està lligat a una pàgina web que explica la seva procedència.
Aquest està liderat pel Consorzio Promovetro.

➢ Organització d’una Fira internacional sobre el vidre, La Venice
Glass Week, que al 2020 celebrarà la 4a edició. El 2019 va tenir
més de 103.000 visitants, amb 200 Events i 100 empreses
participants de tot el territori.
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FITXA EXEMPLE 2 LES CIUTATS AL VOLTANT D’UN PRODUCTE: MURANO – TALAVERA DE LA REINA

Actuacions:

➢ Museu de Ceràmica “Ruiz de Luna”. Exposició dedicada en exclusiva a la
ceràmica de Talavera, des de els seus orígens romans o musulmans.

➢ Centre de Promoció de la ceràmica “Fundació Vettonia”.

➢ Biennal Internacional de Ceràmica.

➢ Ruta dels Murals. Són 9 murals ceràmics de recent creació i ubicats en
diferents espais de la ciutat amb motius de les festes, tradicions,... de la
ciutat.

➢ El pati dels artesans. Iniciativa de la Conselleria d’Artesania de Talavera amb
l’objectiu de ajudar a emprenedors artesans del sector de la ceràmica. Són
cinc espais ocupats per cinc artesans de ceràmica i forja .

➢ Logotip de la ciutat vinculat a l’activitat ceràmica.

➢ Promoció de la ceràmica mitjançant les pàgines web, tant de la web de
turisme de la mateixa Talavera com de la web de la Comunitat de Castilla-La
Mancha.

b. Talavera de la Reina - Ceràmica

Ciutat de la província de Toledo vinculada al sector de la ceràmica des del segle XV.

Situació:

Coneguda com “La ciutat de la ceràmica”, amb un important llegat en artesania ceràmica des de terracotes
romanes i atuells islàmiques fins la actualitat amb 22 tallers actius.
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FITXA EXEMPLE 3 FOMENT DE MILLORAR FAÇANES I BALCONS: SITGES

Sitges, per Corpus, promociona que es posin bonics els balcons de la ciutat
mitjançant un concurs que ja ha arribat a la seva 61ena edició al 2019.

És una manera de fer que la ciutadania participi a la Festa.

A més a més, a la ciutat de Sitges, totes les ressenyes importants dels
edificis i de les cases notòries, estan identificats amb indicacions i
comunicació feta amb rajoles de ceràmica.
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FITXA EXEMPLE 4 FIRA MERCAT EXPERIÈNCIA – INSPIRING TARADELL

Taradell compta amb un Mercat no sedentari els 
dimecres. Un mercat amb les dificultats generals 
que està passant aquest format, sobretot quan 
es celebra entre setmana i en un poble petit 
(sobre els 6.000 habitants).

Per tal de refundar el concepte de Mercat es va 
crear Inspiring.

Volia ser l’actualització, per a una demanda més 
rejovenida i familiar, de la compra en mercat de 
manera que també complementes l’oferta 
comercial sedentària.

Diverses edicions de 
Inspiring. El mercat de 
Taradell.

- Es celebrava en divendres a 
la tarda. Dia comercial que 
no competia de front amb 
Vic (mercat dissabte matí).

- Oferta mixta entre marxants, 
productes diferenciats, 
restauració i activitats 
(tallers, mostres...)

- Es van dissenyar i crear unes 
parades molt atractives.

- Es buscava la qualitat tant de 
l’entorn com del producte.
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FITXA EXEMPLE 5 ACTUACIONS TÀCTIQUES

Hi ha espais urbanístics on no és factible realitzar una reestructuració definitiva a causa de:

- Dificultats administratives

- Manca de recursos

- Realització de prova pilot

En aquests casos és realitza una actuació tàctica. Aquest tipus d’actuació implica un reestructuració espaial sense 
afectar a la construcció urbanística. És més provisional. S’utilitzen elements com la pintura, el mobiliari urbà, 
l’ajardinament, etc. per a crear espais diferenciats per als vianants.

Barcelona – St. Antoni. Reestructuració d’un xanfrà per a ús de vianants i escola.
c. València a St. Francisco.

Terrasses per a ús de la 
restauració a la calçada.

Barcelona – Poble Nou. Creació de la super illa.
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FITXA EXEMPLE 6 L’ADMINISTRACIÓ PROMOTORA DE L’OCUPACIÓ DE LOCALS: OLOT – VIC – ERRENTERIA

En els 3 municipis: Olot – Vic – Errenteria, s’han realitzat 
actuacions publiques d’adquisició de locals (edificis segons el cas) 
en zones degradades urbanísticament i a nivell d’habitatge però 
emblemàtiques.

Aquests locals s’han adequat i s’han habilitat per a que s’hi 
instal·lessin artesans de la zona, implementant botigues-taller.

Volen configurar a partir d’aquest impuls privat la conversió de la 
zona en un espai d’atracció comercial especialitzat que es vagi 
engrandint a partir també de la ubicació d’altres artesans, amb 
inversió privada.

Es requereix molta voluntat i complicitat de les persones 
implicades per desenvolupar un projecte d’aquestes 
característiques.

c. de la Riera – Vic.c. Dels Sastres - OlotProjecte Artisau Auzoa – Errenteria

https://www.diba.cat/documents/153833/273859175/Proyecto+Artisau+
Auzoa+en+Errenteria+..pdf/f00cf956-50f9-4f13-8ee0-3da225e8b5cd

https://www.diba.cat/documents/153833/273859175/Proyecto+Artisau+Auzoa+en+Errenteria+..pdf/f00cf956-50f9-4f13-8ee0-3da225e8b5cd
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FITXA EXEMPLE 7 SENYALITZACIÓ D’APARCAMENT

Diferents municipis tenen serveis de senyalització i comunicació dels aparcaments i de les places existents.

Reus – Senyalització dinàmica dels 
aparcaments.

Vic – Senyalització a l’interior d’un pàrquing 
indicant totes les possibilitats d’aparcament 
al centre i amb publicitat sobre el servei 
d’aparcament.

Vallirana – Senyalització estàtica indicant el 
nombre de places que hi ha en cada un dels 
aparcaments de la ciutat.
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FITXA EXEMPLE 8 EXEMPLES DE FAÇANES QUE DESTAQUEN 

Les actuacions en façanes i elements externs de les botigues, 
en ajuda a: 

- Sorprendre i cridar l’atenció dels visitants i residents

- Visibilitza les botigues individualment

- Millora la imatge del paisatge urbà i la percepció comercial 
de l’espai.

- Estimula i incita a les compres.
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FITXA EXEMPLE 9 CONSTRUCCIÓ D’APARADORS CONJUNTS: PUIG-REIG

Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig (UBIC):

Per carnestoltes aparadors de color VERMELL!!

Les botigues de la vila van implementar els seus aparadors tots amb el leif
motive del color. Per a que sigui efectiu els aparadors han d’estar molt ben 
conceptualitzats, se creatius i cridar molt l’atenció (exageració).

Mostra d’aparadors dels comerços de Puig-reig
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FITXA EXEMPLE 10 FOTO-TRAVEL RETAIL – L’HOSPITALET DE L’INFANT / TARRAGONA IMPULSA

Foto-travel retail - Programa formatiu visual. Un viatge 
fotogràfic per bones pràctiques en botigues per descobrir, 
amb exemples reals, com millorar aspectes dels 
establiments... Per agafar idees, obrir la ment, i aprendre. 
Es tracten temes tant interns com externs del punt de 
venda:

- Rètol, il·luminació, façanes,..

- Concepte comercial, distribució de l’espai de la botiga, 
visual merchandising...

Comerç Actiu- Tarragona impulsa:

Programa innovador que ha treballat de manera 
integral i simultània amb persones en atur, per 
capacitar-les per treballar en el sector comercial i 
amb el teixit comercial, per empoderar-los i poder 
fer front als reptes del retail modern. Formació 
dinàmica, variada i pràctica.

Foto-travel retail a L’Hospitalet de l’Infant

Jornada de Cloenda del projecte 
Comerç Actiu.
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FITXA EXEMPLE 11 EL RETAIL EXPERIÈNCIA – EL RETAL COMUNICACIÓ.

Les botigues han de ser comunicació. Han d’explicar coses a partir del seu espai (decoració, 
col·locació de producte, materials), del propi producte, de la tecnologia de venda, de la senyalització-
informació, etc...

Hem de crear botigues Wuaw!

Botigues d’altres sectors que utilitzen 
el material de la ceràmica per exposar 
el seu producte
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FITXA EXEMPLE 12 MARKET PLACE A MERCATS MUNICIPALS: EL CAS DE MANZANING

Manzaning és una aplicació que uneix als 
comerços i els seus clients.

El client compra els productes de la botiga per 
internet i manzaning ho porta a casa.

Utilitzen aquesta APP mercats de Barcelona 
com La Boqueria, Concepció, Horta, 
Barceloneta, Carmel, Lesseps, Galvany, entre 
d’altres

- I botigues de Barcelona de venda de 
productes frescos- peix, fruita i verdures, 
productes càrnics, ...

APP fàci i intuïtiva amb un chat online per 
resoldre dubtes.
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FITXA EXEMPLE 13 AFLUÈNCIA DE VISITES : SANT ANTONI COMERÇ – BARNACENTRE – PLATJA D’ARO - ...

- Afluència total de visites a la zona, distribuïda per:
- Hores del dia
- Dies de la setmana
- Mesos de l’any

- Temps de visita: temps d’estada a la zona.

- Recurrència de visita:
- Persones noves que visiten l’espai comercial (o que fa temps que no veiem)
- Persones repetides i vegades que es repeteixen (freqüència de visita).

- Tipologia de tràfic:
- Veïns (connexió al barri) / Visitants

- Persones úniques. Número de persones diferents vistes en un període 
determinat, independentment del número de visites que facin.

- Mapa de calor de cada eix: Afluència per cadascun dels sensors instal·lats 
o per diferents zones

- Recorreguts entre espais establerts i delimitats prèviament (en alguns 
tipus de zones).

Implementació d’un sistema tecnològic per 
mesurar l’afluència de visites en espais 
comercials i/o urbans, mercats municipals, 
mercadets, comerços, etc... 

Es mesuren els fluxos de visita de manera continuada 
en el temps (24h/365d) i s’identifiquen i analitzen les 
característiques d’aquesta afluència.
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RESUM FITXES BONES PRÀCTIQUES

Nº FITXA IDENTIFICACIÓ ESTRATÈGIA/ACCIÓ ACTUACIÓ MUNICIPI AGENTS IMPLICATS

Exemple 1 Marca: La Bisbal ceràmica LES CIUTATS AL VOLTANT D’UN PRODUCTE MURANO
Consorzio Promovetro- Venice Glass 

Week -Administració

Exemple 2 Marca: La Bisbal ceràmica LES CIUTATS AL VOLTANT D’UN PRODUCTE TALAVERA DE LA REINA
Conselleria d'Artesania de Talavera-

Fundació Vettonia-Administració

Exemple 3
L’entorn privat – us de la ceràmica 

per a la decoració 
FOMENT DE MILLORAR FAÇANES I BALCONS SITGES Ajuntament-

Exemple 4
L’espai de la ceràmica, pol d’atracció 

turística
FIRA MERCAT EXPERIÈNCIA – INSPIRING TARADELL Ajuntament- Comerciants

Exemple 5
Reestructuració urbanística de la 

Aigüeta 
ACTUACIONS TÀCTIQUES BARCELONA Ajuntament

Exemple 6 Els locals buits per a la ceràmica
L’ADMINISTRACIÓ PROMOTORA DE 

L’OCUPACIÓ DE LOCALS
OLOT-VIC -RENTERIA

Ajuntament- Empreses privades- 

Artesans

Exemple 7
Senyalització urbana dels 

aparcaments 
SENYALITZACIÓ D’APARCAMENT REUS-VIC-VALLIRANA Ajuntaments

Exemple 8
Millora de la façana comercial del 

centre
EXEMPLES DE FAÇANES QUE DESTAQUEN BARCELONA I ALTRES Empresaris del sector comercial

Exemple 9 La millora dels aparadors CONSTRUCCIÓ D’APARADORS CONJUNTS PUIG-REIG Associació de comerciants- Ajuntament

Exemple 10 Formació per a empresaris FOTO-TRAVEL RETAIL 
L’HOSPITALET DE L’INFANT 

/ TARRAGONA 
Ajuntament- Comerciants

Exemple 11
Redefinició del model de botiga de 

ceràmica

EL RETAIL EXPERIÈNCIA – EL RETAL 

COMUNICACIÓ.
BARCELONA/GIRONA,... Empresaris del sector comercial

Exemple 12
Market place de la ceràmica a partir 

de solucions externes 

MARKET PLACE A MERCATS MUNICIPALS: EL 

CAS DE MANZANING
BARCELONA Mercats municipals

Exemple 13
Creació d’indicadors de seguiment 

del Pla d’actuació 

AFLUÈNCIA DE VISITES : SANT ANTONI 

COMERÇ – BARNACENTRE – PLATJA D’ARO - 

...

BARCELONA/PLATJA 

D'ARO
Ajuntaments- Associació de comerciants
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EIXOS ESTRATÈGICS: ACCIONS I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

9. PLA D'ACCIÓ

CRITERIS DE 
PUNTUACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ DE 
CADA PROPOSTA.

S’ha buscat la 
màxima 
variabilitat per tal 
de poder ordenar 
de manera efectiva 
els diferents eixos, 
línies i accions.

CRITERIS
MULTIPLICADOR DE 

PUNTUACIÓ
Significació FUNCIONAMENT PUNTUACIÓ

Criteri 0: 

Depèn d'una linia 

anterior

x1,2- NO

x0,75- Algu a l tre

x0,5- Totalment

L'acció depèn directament d'una acció o línia 

anterior.

Quan una linia i/o acció depén directament de la 

realització d'una altra, penalitza la seva puntuació.

Criteri 1: 

PRIORITAT 

D'EXECUCIÓ

x1- Nul .la

x1,5- Ba ixa

x2- Mitja

x3- Al ta

x4- Molt a l ta

Importància estratègica de la realització de la 

línia i/o l'acció.

Són els criteris que més influeixen en la puntuació 

de les línies i/o accions. 

Criteri 2: COST 

ECONÒMIC

x4- Indefinida

x3- Baix

x2,5- Moderat

x2- Al t

x1,2- Molt Al t

Necessitat de despesa econòmica per a que 

sigui efectiva la línia i/o l'acció.

El cost econòmic baix afavoreix la puntuació del 

criteri. El cost "Molt Alt" no deix neutre el criteri ja 

que es considera que la despesa econòmica no 

hauria de condicionar que es realitzés una acció.

Criteri 3: TERMINI 

D'EXECUCIÓ

x1- Indefinida

x1,5- 2024-25

x2- 2022-23

x3- 2020-21

Quan s'ha previst que es realitzi l'acció en la 

planificació del Pla estratègic.

La immediatesa de la previsió d'exequció afavoreix 

la puntuació del criteri.

Criteri 4: 

VIABILITAT

x1- Nul .la

x1,5- Ba ixa

x2- Mitja

x3- Al ta

Percepció de viabilitat de realització de la línia 

i/o l'acció, en funció de l'anàlisi tècnic i de 

l'experiència.

La percepció de viabilitat afavoreix la puntuació del 

criteri.

Criteri 5: 

Implicació comerç

1,2- Indefinida

x1- Baix

x0,75- Moderat

x0,5- Al t

x0,25- Molt Al t

Necessitat de participació i implicació de les 

empreses individuals per poder dur a terme  la 

línia i/o l'acció.

La necessitat de participació penalitza la puntuació 

del criteri.
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EIXOS ESTRATÈGICS: ACCIONS I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

9. PLA D'ACCIÓ

CODI EIXOS Total Criteris
Criteri 0: Depèn 

d'una línia anterior

Criteri 1: PRIORITAT 

D'EXECUCIÓ

Criteri 2: COST 

ECONÒMIC

Criteri 3: TERMINI 

D'EXECUCIÓ

Criteri 4: 

VIABILITAT

Criteri 5: Implicació 

comerç

E1 EIX BRANDING_ La ceràmica, eix central de La Bisbal 57,92

E1-L1 Marca > La Bisbal = ceràmica 81,00 1,20 3,00 2,50 3,00 3,00 1,00

E1-L1-1 Branding nacional i internacional 81,0 1,2 3 2,5 3 3 1

E1-L1-2 Campanya de comunicació a l'estiu 81,0 1,2 3 2,5 3 3 1

E1-L1-3 Promoció en la costa propera 81,0 1,2 3 2,5 3 3 1

E1-L2 Entorn, la vila ha de respirar Ceràmica 36,90 1,20 2,50 2,75 3,00 2,00 1,00

E1-L2-1 L'entorn urbà - detalls ceràmics 54,0 1,2 3 2,5 3 2 1

E1-L2-2 L'entorn privat - ús de la ceràmica per a la decoració 43,2 1,2 2 3 3 2 1

E1-L2-3
L'entorn del teixit comercial - elements ceràmics en la 

promoció
13,5 1,2 2 2,5 3 3 0,25

E1-L3 La ceràmica, pol d'atracció turística 54,23 0,98 3,00 2,75 2,50 2,25 0,88

E1-L3-1 Horaris comercials - obrir el diumenges i festius 97,2 1,2 4 3 3 3 0,75

E1-L3-2 Creació del Mercat - Fira: Mercat de la Terra 11,3 0,8 2 2,5 2 1,5 1

E1-L4 Posem de moda la ceràmica 35,00 1,20 3,50 3,00 3,00 2,50 0,38

E1-L4-1 Parant Taula: aprofitament comercial de l'acció 64,8 1,2 4 3 3 3 0,5

E1-L4-2 Col.laboracions objectes: productors - comerciants 16,2 1,2 3 3 3 2 0,25

E1-L4-3 RRPP - Prestigi de producte: dinamització 24,0 1,2 2 2,5 2 2 1

E1-L4
Acostament / col.laboració Productors - comerciants 

Ceràmica - Teixit comercial
59,40 1,20 3,00 3,00 3,00 2,50 0,63

E1-L4-1 Creació d'un grup de treball creatiu 97,2 1,2 4 3 3 3 0,75

E1-L4-2 Sessions de networking Productors Ceràmica - Comerciants 21,6 1,2 2 3 3 2 0,5

E2 EIX DIVENDRES_ El divendres, dia comercial a La Bisbal 56,03

E2-L1 Potenciació del mercat del divendres 64,80 1,20 3,00 2,83 3,00 2,67 0,75

E2-L1-1 Recuperació de la ubicació i millora del circuït 97,2 1,2 3 3 3 3 1

E2-L1-2 Millora i dignificació de les parades 16,2 1,2 3 3 3 2 0,25

E2-L1-3 Comunicació a l'entorn 81,0 1,2 3 2,5 3 3 1

E2-L2 Accions i activitats comercials en divendres 47,25 1,20 3,00 2,50 3,00 2,50 0,63

E2-L2-1 Animació comercial 81,0 1,2 3 2,5 3 3 1

E2-L2-2 Promocions centrades els divendres 13,5 1,2 3 2,5 3 2 0,25
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EIXOS ESTRATÈGICS: ACCIONS I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

9. PLA D'ACCIÓ

CODI EIXOS Total Criteris
Criteri 0: Depèn 

d'una línia anterior

Criteri 1: PRIORITAT 

D'EXECUCIÓ

Criteri 2: COST 

ECONÒMIC

Criteri 3: TERMINI 

D'EXECUCIÓ

Criteri 4: 

VIABILITAT

Criteri 5: Implicació 

comerç

E3
EIX URBANISME_ El passeig, creació d'un circuit lúdic-

comercial al municipi
37,0

E3-L1 L'aigüeta, el passeig de la ceràmica a La Bisbal 12,96 1,20 2,50 1,20 2,00 1,75 1,00

E3-L1-1 Reestructuració urbanística de l'aigüeta 17,3 1,2 3 1,2 2 2 1

E3-L1-2 Els locals buits per a la ceràmica 8,6 1,2 2 1,2 2 1,5 1

E3-L2 Concentració comercial i recuperació de buits urbans 67,20 1,20 4,00 3,00 3,00 3,00 1,00

E3-L2-1 Delimitació de l'àrea comercial urbana prioritaria 129,6 1,2 4 3 3 3 1

E3-L2-2 Impuls per la recuperació dels buits urbans en aquesta àrea 28,8 1,2 3 2 2 2 1

E3-L2-3 Reempresa i foment de la continuitat dels negocis de la vila 43,2 1,2 4 3 3 2 0,5

E3-L3 Els aparcaments 44,40 1,20 2,00 2,50 2,00 2,00 1,00

E3-L3-1 Senyalització urbana dels aparcaments 24,0 1,2 2 2,5 2 2 1

E3-L3-2 Comunicació de l'existència d'aparcament 64,8 1,2 2 3 3 3 1

E3-L4 La unió física entre l'Aigüeta i el Centre 14,40 1,20 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00

E3-L4-1
Plataforma única davant l'av. De les Voltes (prioritat del 'pas a 

peu'
14,4 1,2 2 2 1,5 2 1

E3-L5 Triangle Aigüeta - Museu - Centre 50,63 1,20 1,50 2,50 1,50 3,00 1,00

E3-L5-1 Engrandiment de la vorera del Museu: Av. 6 d'octubre 20,3 1,2 1,5 2,5 1,5 3 1

E3-L5-2 Senyalització del circuit per anar fins al museu 81,0 1,2 3 2,5 3 3 1

E3-L6 Creació d'oportunitats per anar al Centre 32,40 1,20 1,50 3,00 2,00 3,00 1,00

E3-L6-1 Quick&Collect urbà en el Centre 32,4 1,2 1,5 3 2 3 1

E4 El comerç, component d'experiència de visita 29,3

E4-L1 Millora de la façana comercial del Centre 20,25 1,20 2,67 2,83 3,00 3,00 0,25

E4-L1-1 La imatge extena dels establiments: Els rètols i la il.luminació 20,3 1,2 3 2,5 3 3 0,25

E4-L1-2 La millora dels aparadors 24,3 1,2 3 3 3 3 0,25

E4-L1-3 Dignificació dels elements externs d'exposició de producte 16,2 1,2 2 3 3 3 0,25

E4-L2 Campanyes per a fer destacar els comerços 18,23 1,20 2,50 2,75 3,00 3,00 0,25

E4-L2-1 Onades d'aparadorisme conjunt 20,3 1,2 3 2,5 3 3 0,25

E4-L2-2 Senyalització puntual 16,2 1,2 2 3 3 3 0,25

E4-L3
Conceptualització comercial: cap a la diferenciació i 

notorietat
42,9 1,2 3,0 2,5 3,0 2,0 0,3

E4-L3-1 Formació per a empresaris 13,5 1,20 3 2,5 3 2 0,25

E4-L3-2 Gabinet tècnic: Formació "inplace" 18,0 1,20 4 2,5 2 3 0,25

E4-L3-3 Informacio per a nous empresaris 97,2 1,20 3 3 3 3 1

E4-L4 Redefinició del model de botiga de ceràmica 52,2 1,2 4,0 3,0 3,0 3,0 0,3

E4-L4-1 Formació per millorar el punt de venda 32,4 1,20 4 3 3 3 0,25

E4-L4-2 Servei d'implementació de millora del punt de venda 27,0 1,20 4 2,5 3 3 0,25

E4-L4-3 Foment de Les botigues experiència 97,2 1,20 3 3 3 3 1

E4-L5 Programa de foment de l'Omnicanalitat 13,13 1,20 2,50 2,50 2,50 2,50 0,25

E4-L5-1 Pla de digitalització del comerç 20,3 1,2 3 2,5 3 3 0,25

E4-L5-2 Market Place de la ceràmica a partir de solucions externes 6,0 1,2 2 2,5 2 2 0,25
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EIXOS ESTRATÈGICS: ACCIONS I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

9. PLA D'ACCIÓ

CODI EIXOS Total Criteris
Criteri 0: Depèn 

d'una línia anterior

Criteri 1: PRIORITAT 

D'EXECUCIÓ

Criteri 2: COST 

ECONÒMIC

Criteri 3: TERMINI 

D'EXECUCIÓ

Criteri 4: 

VIABILITAT

Criteri 5: Implicació 

comerç

E5 L'IMPULS PUBLIC - PRIVAT DEL PLA 60,8

E5-L1 APEU entorn Centre - Aigueta 65,05 1,20 4,00 3,00 3,00 3,00 1,00

E5-L1-1 Impuls públic al teixit comercial 129,6 1,2 4 3 3 3 1

E5-L1-2 Professionals de suport a la dinamització del teixit comercial 60,8 1,2 3 2,5 3 3 0,75

E5-L1-3 Procés de constitució de l'APEU 4,8 1,2 2 2 2 2 0,25

E5-L2 Reintegració del teixit comercial 36,45 1,20 2,25 3,00 3,00 3,00 0,63

E5-L2-1 Sopar del comerç 24,3 1,2 3 3 3 3 0,25

E5-L2-2 Newsletter Teixit comercial de La Bisbal 48,6 1,2 1,5 3 3 3 1

E5-L3 Creació d'indicadors de seguiment del pla d'actuació 81,00 1,20 3,00 2,50 3,00 3,00 1,00

E1-L3-1 Recollida i anàlisi de dades 81,0 1,2 3 2,5 3 3 1
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RELACIÓ ÀMBITS ESTRATÈGIES

9. PLA D'ACCIÓ

Ajuntament Associació Comerciants

Competitivitat del comerç
Foment i millora de l'espai 

urbà

Dinamització i promoció 

comercial
Associacionisme comercical Col.laboració público- privada

Campanya de comunicació a 

l'estiu

Branding nacional i 

internacional

Promoció en la costa propera

L'entorn urbà - detalls 

ceràmics

L'entorn del teixit comercial - 

elements ceràmics en la 

promoció

L'entorn privat - ús de la 

ceràmica per a la decoració

Horaris comercials - obrir el 

diumenges i festius

Treballar els condicionants 

per a obrir diumenges i 

festius

Creació del Mercat - Fira: 

Mercat de la Terra

Parant Taula: aprofitament 

comercial de l'acció

Col.laboracions objectes: 

productors - comerciants

RRPP - Prestigi de producte: 

dinamització

Creació d'un grup de treball 

creatiu

Sessions de networking 

Productors Ceràmica - 

Comerciants

Recuperació de la ubicació i 

millora del circuït

Millora i dignificació de les 

parades

Comunicació a l'entorn

Animació comercial

Promocions centrades els 

divendres

Acostament / col.laboració Productors - comerciants Ceràmica - Teixit comercial

EIX DIVENDRES_ El divendres, dia comercial a La Bisbal

Potenciació del mercat del divendres

Accions i activitats comercials en divendres

EIX BRANDING_ La ceràmica, eix central de La Bisbal

Marca > La Bisbal = ceràmica

Entorn, la vila ha de respirar Ceràmica

La ceràmica, pol d'atracció turística

Posem de moda la ceràmica
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RELACIÓ ÀMBITS ESTRATÈGIES

9. PLA D'ACCIÓ

Ajuntament Associació Comerciants

Competitivitat del comerç
Foment i millora de l'espai 

urbà

Dinamització i promoció 

comercial
Associacionisme comercical Col.laboració público- privada

Reestructuració urbanística 

de l'aigüeta

Els locals buits per a la 

ceràmica

Delimitació de l'àrea comercial urbana prioritaria

Impuls per la recuperació 

dels buits urbans en aquesta 

àrea

Reempresa i foment de la 

continuitat dels negocis de la 

vila

Senyalització urbana dels 

aparcaments

Comunicació de l'existència 

d'aparcament

Plataforma única davant l'av. 

De les Voltes (prioritat del 

'pas a peu'

Engrandiment de la vorera 

del Museu: Av. 6 d'octubre

Senyalització del circuit per 

anar fins al museu

Quick&Collect urbà en el 

Centre

L'aigüeta, el passeig de la ceràmica a La Bisbal

Concentració comercial i recuperació de buits urbans

Els aparcaments

La unió física entre l'Aigüeta i el Centre

EIX URBANISME_ El passeig, creació d'un circuit lúdic-comercial al municipi

Triangle Aigüeta - Museu - Centre

Creació d'oportunitats per anar al Centre
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RELACIÓ ÀMBITS ESTRATÈGIES

9. PLA D'ACCIÓ

Ajuntament Associació Comerciants Competitivitat del comerç
Foment i millora de l'espai 

urbà

Dinamització i promoció 

comercial
Associacionisme comercical Col.laboració público- privada

La imatge extena dels 

establiments: Els rètols i la 

il.luminació

Treballar els condicionants 

per a que hi pugui haver 

rètols adequats

La millora dels aparadors

Onades d'aparadorisme 

conjunt

Senyalització puntual

Formació per a empresaris

Gabinet tècnic: Formació 

"inplace"

Informacio per a nous 

empresaris

Formació per millorar el punt 

de venda

Servei d'implementació de 

millora del punt de venda

Foment de Les botigues 

experiència

Pla de digitalització del 

comerç

Market Place de la ceràmica a 

partir de solucions externes

Impuls públic al teixit 

comercial

Procés de constitució de 

l'APEU

Sopar del comerç

Newsletter Teixit comercial 

de La Bisbal

Recollida i anàlisi de dades

Reintegració del teixit comercial

Creació d'indicadors de seguiment del pla d'actuació

EIX COMPETITIVITAT_ El comerç, component d'experiència de visita

Millora de la façana comercial del Centre

Campanyes per a fer destacar els comerços

Conceptualització comercial: cap a la diferenciació i notorietat

Redefinició del model de botiga de ceràmica

Programa de foment de l'Omnicanalitat

L'IMPULS DEL PLA_ La col.laboració público-privada

APEU entorn Centre - Aigueta
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ACCIO
LÍNIA 

ESTRATÈGICA
QUE S'HA DE FER QUAN? QUI HO HA DE FER PARTNERS PÚBLIC

ANY 2020

Eslogan - eix comunicatiu de 'Ciutat 

de la Ceràmica'
E1-L1-1

-Buscar un eslogan que serveixi per a comunicar La Bisbal=ceràmica.

- Contactar amb una agència de publicitat per a que faci el desenvolupament 

comunicatiu.

1R TRIMESTRE

- AODL

- Dptm Comunicació 

Ajuntament

Agencia de publicitat - 

comunicació.

- Potencials visitants 

Catalunya

Campanya comunicació mitjans 

catalans i xarxes (preparació)
E1-L1-2

- Fer el Pla de mitjans per comunicar La Bisbal i incrementar el nombre de visitants: 

Radio, mencions, premsa, xarxes...
1R TRIMESTRE

- AODL

- Dptm Comunicació 

Ajuntament

Agencia de publicitat - 

comunicació.

- Potencials visitants 

Catalunya

FER LA CAMPANYA E1-L1-2
 SETMANA SANTA - 

ESTIU

Preparació de les Demostracions de 

Torn a la Costa Brava - 2020
E1-L1-3

- Analitzar pros i contres de l'actuació 2019. Realitzar les contingències necessaries.

- Objectiu 2020 > incrementar la presència respecte any anterior.

- Treballar més l'estand (entorn) per a que sigui més contundent en la comunicació

1R I 2N TRIMESTRE
- AODL

- Turisme

Empresa 

desenvolupament 

estands

- Turistes de la Costa 

Brava. Extrangers.

FER LES DEMOSTRACIONS E1-L1-3 ESTIU

Promoció del Teixit comercial les 

Demostracions de Torn

E1-L1-3

E2-L3-4

- Seguir amb els VALS de descompte per anar a La Bisbal

- Fer un pack: descompte ceràmica + producte de restauració + descompte comerç

- Editar plànols on hi hagi totes les botigues de Ceràmica per lliurar-los en les 

demostracions

1R I 2N TRIMESTRE
- AODL

- Turisme

- Teixit comercial

- Botigues individuals 

de ceràmica

- Comerç en general

- Restauracio

- Turistes de la Costa 

Brava. Extrangers.

Si no existeix...Crear la figura de 

responsable de Paisatge urbà dins 

l'organigrama de l'Ajuntament. 

Encàrrec > presència de la ceràmica al 

carrer.

E1-L2-1

Bona pràctica 1-2

- Que una persona responsable de paisatge urbà, vinculada a urbanisme o patrimoni vagi 

sensibilitzant sempre que hi hagi un projecte
TOT ANY - Paisatge urbà

- Arquitectes

- Promotors

- Emprenedors

- Residents a La Bisbal

Ordenança ceràmicaPRO E1-L2-1

Estudiar la creació d'una ordenança que incentivi (mitjamçant descomptes o 

subvencions) la utilització visible de ceràmica en els projectes. Amb la condició que sigui 

produida a La Bisbal o voltants

TOT ANY
- Urbanisme

- Hisenda
- Residents a La Bisbal

Senyalització Nadalenca als 

comerços amb un gran test de 

ceràmica amb un Arbre de Nadal

E1-L2-2

E4-L1-3

- Parlar amb els comerciants i amb productors de ceràmica per a realitzar un test gran 

com a senyalització dels comerços

- El test pot estar pintat amb missatges. Ha de ser de qualitat i estar molt ben produit. 

Disseny i creativitat.

- Poden ser de colors diferents, formes diferents.....

2N - 3R TRIMESTRE - AODL

- Teixit comercial

- Productors de 

ceràmica

- Residents de la Bisbal

- Area influència

FER LA SENYALITZACIÓ NADALENCA
E1-L2-2

E4-L1-3

NOV '20 - GENER 

'21

Treballar la continuitat de l'excepció 

de la Llei d'Horaris comercials 

(Excempció ciutat turística)

E1-L3-1

- Treballar amb la Generalitat les diferents possiblitats de continuar amb l'Horari 

comercial turístic

- Estudiar i buscar argumentacions tècniques i objectives

 - CONTINUITAT
- Promoció Econòmica

- Alcaldia

- Teixit comercial de 

l'Aigüeta
 - Visitants

Pla de treball
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Pla de treball

ACCIO
LÍNIA 

ESTRATÈGICA
QUE S'HA DE FER QUAN? QUI HO HA DE FER PARTNERS PÚBLIC

ANY 2020

Còrner del Parant Taula en els 

comerços de la ciutat

E1-L4-1

E1-L4-2

E3-L2-2

E3-L4-3

- Reunió comerços de ceràmica - productors - responsables del museu i del Parant Taula. 

Estudiar les possibilitats de comercialització del producte.

- Dissenyar i produir un moble expositor (faci la funció de corner) per les botigues... 

Tenir molt en compte la comunicació i la imatge gràfica.

- Integrar en la comunicació del Parant Taula, comunicació pel públic resident i de 

l'entorn de La Bisbal amb l'objectiu que coneguin les vaixelles i les comprin

- En un espai del Centre (pot ser un local buit en condicions) fer una exposició 

retrospectiva del Posant Taula (Exposició vaixella + foto del plat).

- Omnicanalitat: Crear una pàgina de venda de la ceràmica del Parant Taula. A l'exposició 

accedir a la pàgina i a la vaixella concreta mitjançant un codi QR.

- RRPP: Enviar notes de premsa de la realització del Parant Taula a totes les revistes i als 

principals Infuencers existents en el sector de la llar, la decoració, la dona, l'home, 

l'arquitectura i l'Art.

1R TRIMESTRE

- AODL

- Comerciants. 

Associació de 

ceramistes

- Museu

- Agencia comunicació

- Industrials productors 

de la zona

- Visitants

- Residents a La Bisbal

- Residents a l'Àrea 

d'influència

FER EL PARANT TAULA

E1-L4-1

E1-L4-2

E3-L2-2

- Exposició al Museu

- Exposició retrospectiva en un local del Centre ben adequat

- Comunicació: Mitjans tradicionals (La Bisbal i Catalunya); Comunicació exterior, per ex. 

Banderoles a la ciutat en els fanals...

ESTIU

Mesa d'Acord: Comerciants - 

productors de ceràmica

E1-L4-2

E1-L5-2

Crear una Mesa de treball mitjançant una reunió amb moderació i treball d'un Coach-

mediador; Entesa . Objectiu > Establir un entorn de cordialitat entre els dos sectors. 

Arribar a acords en les línies de producte, sobre exclusivitats, preus, ...

Establir un calendari de trobades. Com a mínim, 1 a l'any.

- Establir una BBDD de dades tant de productors de la zona com de botigues de ceràmica. 

3R TRIMESTRE
- Promoció econòmica

- AODL
- Couch mediador

Sessió de Networking: Comerciants - 

productors de ceràmica

E1-L5-2

E1-L4-2

En funció dels resultats de la Mesa d'Acord: Comerciants - productors ceràmcia organitzar 

una sessió de networking, dinamitzada en forma de joc, on els productors presentin les 

seves col.leccions i els comercialitzadors s'interessin per elles.

- Seguiment de les relacions i els acords. 

- Estudiar noves edicions i periodicitat.

3R - 4T TRIMESTRE
- Promoció econòmica

- AODL

Implementació del Mercat del 

Divendres

E2-L1-1

E2-L1-2

Estudiar el circuit més adient per la recol.locació del Mercat del Divendres una vegada 

reurbanitzat el c. Ample.

- Realitzar una proposta i consensuar-la amb els paradistes. Bona entesa.

1R TRIMESTRE - Promoció econòmica

Campanya de comunicació d'ubicació 

del Mercat

E2-L1-1

E4-L5-1

E4-L5-2

En els primers divendres del nou recorregut del Mercat s'hauria de fer molta 

comunicació del canvi. 

- Per les parades es podria produir un segell amb la seva marca i editar un mapa mut amb 

tot el circuit nou del Mercat marcat, de manera que els comerciants poguessin 

senyalitzar la seva ubicació i donar-la als seus clients.

- El primer dia del nou recorregut, es podrien decorar totes les parades amb globus que 

els comerciants donessin als seus clients.

1R TRIMESTRE - AODL
- Residents de La Bisbal

- Compradors al Mercat
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ACCIO
LÍNIA 

ESTRATÈGICA
QUE S'HA DE FER QUAN? QUI HO HA DE FER PARTNERS PÚBLIC

ANY 2020

Dignificació de les parades - 

Producció de faldons per a les 

parades del Mercat

E2-L1-2

Com a acció comunicativa de reinauguració del Mercat es podrien editar faldons per a 

totes aquelles parades que en vulguin i que els sigui necessari. 

En els faldons hi ha de posar Mercat del Divendres de La Bisbal com a marca. Estudiar-ne 

el disseny i si es fan tots del mateix color o no (en funció d'estètica, costos, numero de 

metres necessaris, etc...)

1R TRIMESTRE - AODL

I Trobada de paradistes del Mercat 

del Divendres
E2-L1-2

Per tal de fomentar una bona relació amb els paradistes del Mercat i agrair-los la seva 

presència, organitzar una Trobada de paradistes un dia a l'any. Ha de ser una jornada 

formativa i també lúdica.

- Fer una xerrada formativa adreçada a paradistes de Mercat (per ex. Merchandising de 

Mercat).

- Oferir-los un dinar, on també puguin fer contactes entre ells.

- Donar-los un detall, que hauria d'estar relacionat amb la ceràmica.

S'hauria de fer un divendres, després del Mercat. Es podria fer a l'espai del Museu 

Terracotta. La data podria ser a l'octubre o novembre (estudiar possibilitats).

3R TRIMESTRE - AODL

Senyalització de la direcció interna 

del Mercat
E2-L1-3

En el cas que la distribució final del Mercat deixi algun espai sense continuïtat, (podria 

passar per ex. a la Pl. Major, o entre c. Cavallers i Pl. Castell...) ubicar senyalització a les 

cantonades que dirigeixin als trams de mercat dispersos. Estudiar la informació a posar-

hi (com exemple: "Mercat del Divendres.  Parades a la pl. del Castell").

2N TRIMESTRE

- AODL

- Altres regidories 

competents

Festa d'inauguració del c. Ample

E2-L2-2

E4-L5-1

E4-L5-2

E3-L3-2

Realitzar accions d'animació un DIVENDRES, just ben acabat el c. Ample, com a festa 

d'inauguració. Les accions s'han de centrar en aquest carrer però també en altres zones 

de l'espai de concentració: Pl Major, Pl. De la Llibertat, ja que és una celebració de tot el 

Centre.

Durant uns 15 dies posteriors, els comerciants del Centre podrien regalar als seus clients 

un petit detall (caramels, un bombó, unes galetes...) amb l'eix comunicatiu següent: 

"Sabem que mentre han durat les obres del c. Ample t'hem causat molesties i 

incomoditat, però ets un client fidel i t'ho volem agraïr. Moltes gràcies!".

Aprofitar per comunicar on es pot aparcar ara.

1R TRIMESTRE
- AODL

- Comerciants

- Residents de La Bisbal

- Residents a l'àrea 

d'influència

Promoció Divendres dia de compra

E2-L2-2

E4-L5-1

E4-L5-2

Promoció que realitzin els comerciants mitjançant un Marc buit, tots els divendres d'un 

mes (maig o juny, estudiar).

- Comunicació > Els divendres és un dia 'xulissim ' per comprar a La Bisbal. Publicitat 

intensa, mitjans, xarxes, etc...

- Donar a cada comerciant un cavallet de fusta (es poden pintar de colors) amb un cartell 

tipus Vileda  (esborrable). Seria idal que fossin emmarcats (els marcs poden ser 

diferents).

- Dins d'aquest marc cada comerç fa una promoció el divendres i la posa anunciada a 

l'exterior del seu establiment (un descompte, un regal, un sorteig de productes, etc...)

- Contractar un dissenyador 'lettering' que passi per tots els comerços i de manera ràpida 

els rotuli el cartell amb la promoció que hagin escollit per tots aquells divendres.

La promoció només es fa divendres i el caballet només es posa a fora aquell dia.

2N TRIMESTRE 

(MAIG / JUNY)

- AODL

- Comerciants

- Agència de publicitat

- Dissenyador amb bon 

lettering

- Residents de La Bisbal

- Residents a l'àrea 

d'influència
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ACCIO
LÍNIA 

ESTRATÈGICA
QUE S'HA DE FER QUAN? QUI HO HA DE FER PARTNERS PÚBLIC

ANY 2020

Promoció Divendres dia de compra

E2-L2-2

E4-L5-1

E4-L5-2

Tornar a repetir la promoció dels Marcs Buits en l'última part de l'any. Aprofitar la 

mateixa infraestsructura però canviar el tipus de promoció que fan els comerços.

4T TRIMESTRE 

(OCT/NOV)

- AODL

- Comerciants

- Agència de publicitat

- Dissenyador amb bon 

lettering

- Residents de La Bisbal

- Residents a l'àrea 

d'influència

Promoció Ceràmica > Teixit comercial E4-L5-1

Objectiu > Fomentar que els visitants que compren en comerços de Ceràmica de 

l'Aigüeta també ho facin en el comerç del Centre. Oferir un % de descompte a tots els 

visitants que hagin comprat ceràmica, donat un VAL a bescanviar en el comerç 

participant en la promoció.

Posar cartells de comunicació en els comerços informant d'aquesta acció, tant en els de 

Ceràmica com en els participants del Teixit Comercial.

JULIOL - AGOST
- AODL

- Comerciants

- Visitants compadors 

de ceràmica.

Animació, el setembre dels Nens

E2-L2-1

E4-L5-1

E4-L5-2

Fer animació adreçada als nens els divendres del mes de setembre. Tallers infantils; 

diverses tipologies de teatre; gimncana infantil, etc...
SETEMBRE

- AODL

- Comerciants
- Animadors infantils

- Residents de La Bisbal

- Residents a l'àrea 

d'influència

Divendres de Black Friday

E2-L2-1

E4-L5-1

E4-L5-2

El Black Friday ha de ser un divendres més especial que la resta de divendres de l'any 

(que ja ho son).
NOVEMBRE

- AODL

- Comerciants

- Residents de La Bisbal

- Residents a l'àrea 

d'influència

Foto retail tour - l'exterior de 

l'establiment

E4-L1-1

Bona pràctica 10
Realitzar una formació pràctica mitjançat imatges i exemples d'altres establiments 2N TRIMESTRE - AODL

- Consultoria 

especialitzada en 

Retail

Concurs d'aparadors Fira del Circ
E4-L1-2

Bona pràctica 9

Reempendre el concurs d'aparadors dels comerços però ajudats per alumnes d'una 

escola d'aparadorisme - retail. Incentivar amb premis i una Festa final.
JULIOL

- AODL

- Comerciants

- Professional 

aparadorista i/o escola

Retail Tour amb empresaris de 

botigues de la Ceràmica, per ex. al 

Born de Barcelona

E4-L3-1
Realització d'una visita guiada per el Born per a veure la implantació de botigues i agafar 

idees. Formar elc comerciants en conceptes. Obrir la ment sortint de casa.
NOVEMBRE - Promocio econòmica

- Consultoria 

especialitzada en 

Retail

Dilluns trimestral de Formació E4-L2-1 Un dilluns al trimestre realitzar un Taller de formació pràctic per a comerciants TOT ANY - AODL
- Formadors 

professionals

Curs de visual mercahandising 

comerç de la Ceràmica
E4-L3-1

Realització d'un curs específic per a botigues de Ceràmica + Diagnosi comercial del Punt 

de venda (5 / 8 empreses)
MAIG

- Formadors 

professionals

Millores Tàctiques al carrer de 

l'Aigüeta

E3-L1-1

Bona pràctica 5

Estudiar la viabilitat de realitzar les actuacions tàctiques que es detallen al Pla per tal de 

dignificar-lo comercialment i fer-lo més còmode per les visites.

- Reunions amb Carreteres de l'Estat: parlar del c. de l'Aigüeta - Voltes - i 6 d'octubre 

(actuacions tàctiques).

- Negociació i acord amb els comerciants de la zona

TOT L'ANY

- Promoció econòmica

- Urbanisme

- Alcaldia

Indicadors de mesura d'afluències
E5-L3-1

Bona pràctica 13

Instal.lar un sistema de mesura de comptatge d'afluències en alguns punts del Centre i 

en l'Aigüeta, per tal d'analitzar el nombre de visites i les característiques d'aquestes. 

També per mesurar la interacció entre les dues zones

2N TRIMESTRE - Promocio econòmica

- Consultoria 

especialitzada en 

Retail
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ACCIO
LÍNIA 

ESTRATÈGICA
QUE S'HA DE FER QUAN? QUI HO HA DE FER PARTNERS PÚBLIC

ANY 2021

Eslogan - eix comunicatiu de 'Ciutat 

de la Ceràmica'
E1-L1-1

1) Revisar l'eslogan i la comunicació de l'any anterior. Analitzar resultats.

2) Decidir si es repeteix, si se'n fa una evolució o si es canvia l'Eix comunicatiu
1R TRIMESTRE

- AODL

- Dptm Comunicació 

Ajuntament

Agencia de publicitat - 

comunicació.

- Potencials visitants 

Catalunya

Participació en Fires de turisme E1-L1-1
Estudiar l'interès i el cost de participació en fires (Fitur, Saló del Turisme, etc...) sola o en 

col.laboració amb l'Empordanet, o altres
1R TRIMESTRE

- AODL

- Dptm Comunicació 

Ajuntament

- Turisme

- Potencials visitants 

de l'Estat Espanyol

Campanya comunicació mitjans 

catalans i xarxes
E1-L1-2

1) Fer un Pla de mitjans per comunicar La Bisbal i incrementar el nombre de visitants: 

Radio, mencions, premsa?, xarxes...
1R TRIMESTRE

- AODL

- Dptm Comunicació 

Ajuntament

Agencia de publicitat - 

comunicació.

- Potencials visitants 

Catalunya

Preparació de les Demostracions de 

Torn a la Costa Brava - 2021
E1-L1-3

- Analitzar pros i contres de l'actuació 2019. Realitzar les contingències necessaries.

- Objectiu 2020 > incrementar la presència respecte any anterior.
1R I 2N TRIMESTRE

- AODL

- Turisme

Empresa 

desenvolupament 

estands

- Turistes de la Costa 

Brava. Extrangers.

Reunions periódiques del 

responsable de Paisatge urbà amb 

els departaments que realitzin 

projectes. Encàrrec > presència de la 

ceràmica al carrer.

E1-L2-1
- Que una persona responsable de paisatge urbà, vinculada a urbanisme o patrimoni vagi 

sensibilitzant sempre que hi hagi un projecte
TOT ANY - Paisatge urbà

- Arquitectes

- Promotors

- Emprenedors

- Residents a La Bisbal

Ordenança ceràmicaPRO E1-L2-1 Dotar de pressupost l'ordenança CermicaPRO TOT ANY
- Urbanisme

- Hisenda
- Residents a La Bisbal

Organitzar el 1r Concurs de Balcons 

guarnits amb ceràmica

E1-L2-1

Bona pràctica 3

- Realitzar les bases del concurs ciutadà de Balcons guarnits amb ceràmica.

- Dotar de premi, diferents categories: més estètic - més original - més bisbalenc (?? ...)

- Crear la logística

- Elaborar plàques de ceràmica per a enganxar a la paret per al Balco premiat com a Millor

1R I 2N TRIMESTRE
- Paisatge urbà

- Promoció econòmica

- Residents de la Bisbal

- Area influència

- Visitants turistes

FER EL CONCURS E1-L2-1 ESTIU

Senyalització Nadalenca als começos 

amb un gran test de ceràmica amb un 

Arbre de Nadal

E1-L2-2

E4-L1-3

- Parlar amb els comerciants i amb productors de ceràmica per a realitzar un test gran 

com a senyalització dels comerços

- El test pot estar pintat amb missatges. Ha de ser de qualitat i estar molt ben produit. 

Disseny i creativitat.

- Poden ser de colors diferents, formes diferents.....

2N - 3R TRIMESTRE - AODL

- Teixit comercial

- Productors de 

ceràmica

- Residents de la Bisbal

- Area influència

Còrner del Parant Taula en els 

comerços de la ciutat

E1-L4-1

E1-L4-2

E3-L2-2

E3-L4-3

Seguir la mateixa estratègia que els anys anteriors, solventant totes aquelles mancances 

detectades. 

Objectiu > 1) incrementar el nombre de comerços participants en relació a l'any anterior; 

                   2) incrementar la comunicació realitzada.

1R TRIMESTRE

- AODL

- Comerciants. 

Assocaició de 

Ceramistes

- Museu

- Agencia comunicació

- Industrials productors 

de la zona

- Visitants

- Residents a La Bisbal

- Residents a l'Àrea 

d'influència

Mesa d'Acord: Comerciants - 

productors de ceràmica
E1-L4-2 Reunió de la Mesa de treball de l'any 2021 1R TRIMESTRE - Promocio econòmica - Couch mediador
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Pla de treball

ACCIO
LÍNIA 

ESTRATÈGICA
QUE S'HA DE FER QUAN? QUI HO HA DE FER PARTNERS PÚBLIC

ANY 2021

Estratègia de RRPP per posar de 

moda la ceràmica
E1-L4-3

Contactar amb una agència de noticies - comunicació per tal que treballin la difussió de 

la ceràmica de disseny i creació de La Bisbal, en col.laboració amb creadors i artistes. 

Anar creant noticies.

TOT ANY

- AODL

- Dptm COMUNICACIÓ 

AJUNTAMENT

- Agència de noticies

- Associació de 

Ceramistes de La Bisbal

- Potencials clients 

nacionals i 

inernacionals

Grup de treball creatiu: Productors - 

comerciants Ceràmica - Teixit 

comercial

E1-L5-1

Taller creatiu per tal de generar idees innovadores per a promocionar la ceràmica.

El professional creatiu ha de proposar una calendarització en funció de la producció del 

grup.

1R TRIMESTRE - AODL

- Professional 

dinamitzador de 

reunions amb eines de 

generació creativa

Mercat del Divendres - Edició de 

bosses de roba (o material 

reciclable) amb la descripció mercat 

del Divendres

E2-L1-2

Amb l'objectiu de Dignificar les parades i com a campanya de reducció de les Bosses de 

plàstic, editar unes bosses de material reciclable per a que els paradistes donin als seus 

clients (sobretot els d'equipaments -persona, llar, oci i cultura).

2N TRIMESTRE - AODL

II Trobada de paradistes del Mercat 

del Divendres
E2-L1-2

Igual que es proposava l'any anterior, realitzar la Trobada de Paradistes com una jornada 

formativa i lúdica d'agraïment de la seva presència al Mercat.

S'hauria de fer un divendres, després del Mercat. Es podria fer a l'espai del Museu 

Terracota. La data podria ser a l'octubre o novembre (estudiar possibilitats).

3R TRIMESTRE - AODL

Promoció Divendres dia de compra E2-L2-2

Instaurar una promoció creuada entre COMERÇ i RESTAURACIó, en què els divendres 

quan compres et regalen un producte de restauració (un cafè/refresc, part d'un 

esmorzar/berenar, etc).

Tots els divendres de l'any.

TOT L'ANY
- AODL

- Comerciants

- Agència de publicitat

- Dissenyador amb bon 

lettering

- Residents de La Bisbal

- Residents a l'àrea 

d'influència

Animació, el setembre dels Nens

E2-L2-1

E4-L5-1

E4-L5-2

Fer animació adreçada als nens els divendres del mes de setembre. Tallers infantils; 

diverses tipologies de teatre; gimncana infantil, etc...
SETEMBRE

- AODL

- Comerciants
- Animadors infantils

- Residents de La Bisbal

- Residents a l'àrea 

d'influència

Programa Estalvi de Llum E4-L1-1

Realitzar Auditories d'eficiència lumínia en els comerços per a fomentar que es canviin 

les lluminaries cap a llums d'alt rendiment. Obrir una linia de finançament i subvenció 

per als comerços que realitzin el canvi.

3R TRIMESTRE - AODL
- Empresa 

especialitzada

Concurs d'aparadors Fira del Circ
E4-L1-2

Bona pràctica 9

Continuar el concurs d'aparadors dels comerços però ajudats per alumnes d'una escola 

d'aparadorisme - retail. Incentivar amb premis i una Festa final.
JULIOL

- AODL

- Comerciants

- Professional 

aparadorista i/o escola

Dilluns trimestral de Formació E4-L3-1 Un dilluns al trimestre realitzar un Taller de formació pràctic per a comerciants TOT ANY - AODL
- Formadors 

professionals

Programa de Gabinet Tècnic E4-L3-2 Realitzar Diagnosis comercials a 10 / 15 establiments de la Bisbal OCTUBRE

- Consultoria 

especialitzada en 

Retail

Acompanyament a empreses de 

venda de Ceràmica
E4-L3-1

Realització d'un acompanyament a aquelles empreses que vulguin realitzar canvis en el 

seu punt de venda i hagin realitzat, l'any anterior, l'auditoria comerical
TOT L'ANY

- Formadors 

professionals
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ACCIO
LÍNIA 

ESTRATÈGICA
QUE S'HA DE FER QUAN? QUI HO HA DE FER PARTNERS PÚBLIC

ANY 2021

Millores Tàctiques al carrer de 

l'Aigüeta
E3-L1-1

Execució de les millores tàctiques al c. de l'Aigüeta per tal de dignificar-lo 

comercialment i fer-lo més còmode per les visites.
TOT L'ANY

- Promoció econòmica

- Urbanisme

- Alcaldia

Pla de recuperació de Locals Buits a 

l'àrea de prioritat comercial

E3-L2-2

Bona pràctica 6

- Fer un cens dels establiments comercials tancats i de l'estat en què es troben

- Fer una trobada Taller-braimstorming amb Agents de Finques, apis de La Bisbal, per 

que proposin idees de solució.

- Contactar amb propietaris i apis

- Determinar els locals amb millors possibilitats (per ubicació, per estat físic i per situació 

de la propietat) i treballar amb aquests per recomanar a emprenedors

TOT L'ANY
- Promoció econòmica

- Urbanisme

- Agents de finques i 

Apis

- Propietaris

Fer aparadors en els locals detectats 

amb possilitats
E3-L2-2

Continuar amb l'acció de ocupar aparadors buits que s'ha realitzat en alguna ocasió de 

manera més massiva i contundent.

- Realització dels aparadors per part de professionals aparadoristes

- Comunicar amb vinils, de manera contundent, que aquells locals estan disponibles

TOT L'ANY - AODL

Guixetes de Quick&Collect E3-L6-1
Destinar un local del centre, visible i amb bona accessibilitat, per a instal.lar un punt de 

recollida de compres per internet.
TOT L'ANY

Indicadors de mesura d'afluències
E5-L3-1

Bona pràctica 13

Continuar el sistema de comptatge d'afluència de visites al Centre i a l'Aigüenta. 

Analitzar resultats i comparar amb l'any anterior. Evolucions
TOT L'ANY - Promocio econòmica

- Consultoria 

especialitzada en 

Retail
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ACCIO
LÍNIA 

ESTRATÈGICA
QUE S'HA DE FER QUAN? QUI HO HA DE FER PARTNERS PÚBLIC

ANY 2022

Eslogan - eix comunicatiu de 'Ciutat 

de la Ceràmica'
E1-L1-1

1) Revisar l'eslogan i la comunicació de l'any anterior. Analitzar resultats.

2) Decidir si es repeteix, si se'n fa una evolució o si es canvia l'Eix comunicatiu
1R TRIMESTRE

- AODL

- Dptm COMUNICACIÓ 

AJUNTAMENT

Agencia de publicitat - 

comunicació.

- Potencials visitants 

Catalunya

Campanya comunicació mitjans 

catalans i xarxes
E1-L1-2

1) Fer un Pla de mitjans per comunicar La Bisbal i incrementar el nombre de visitants: 

Radio, mencions, premsa?, xarxes...
1R TRIMESTRE

- AODL

- Dptm COMUNICACIÓ 

AJUNTAMENT

Agencia de publicitat - 

comunicació.

- Potencials visitants 

Catalunya

Preparació de les Demostracions de 

Torn a la Costa Brava - 2022
E1-L1-3

- Analitzar pros i contres de l'actuació 2019. Realitzar les contingències necessaries.

- Objectiu 2020 > incrementar la presència respecte any anterior.
1R I 2N TRIMESTRE

- AODL

- TURISME

Empresa 

desenvolupament 

estands

- Turistes de la Costa 

Brava. Extrangers.

Reunions periódiques del 

responsable de Paisatge urbà amb 

els departaments que realitzin 

projectes. Encàrrec > presència de la 

ceràmica al carrer.

E1-L2-1
- Que una persona responsable de paisatge urbà, vinculada a urbanisme o patrimoni vagi 

sensibilitzant sempre que hi hagi un projecte
TOT ANY - Paisatge urbà

- Arquitectes

- Promotors

- Emprenedors

- Residents a La Bisbal

Ordenança ceràmicaPRO E1-L2-1 Dotar de pressupost l'ordenança CermicaPRO TOT ANY
- Urbanisme

- Hisenda
- Residents a La Bisbal

Organitzar el 2N Concurs de Balcons 

guarnits amb ceràmica
E1-L2-1

- Estudiar pros i contres de la celebració del 1R Concurs de Balcons guarnits. Realitzar les 

contingències necessaries.

- Elaborar plàques de ceràmica per a enganxar a la paret per al Balco premiat com a Millor

1R I 2N TRIMESTRE

- Residents de la Bisbal

- Area influència

- Visitants turistes

Senyalització Nadalenca als começos 

amb un gran test de ceràmica amb un 

Arbre de Nadal

E1-L2-2

E4-L1-3

- Parlar amb els comerciants i amb productors de ceràmica per a realitzar un test gran 

com a senyalització dels comerços

- El test pot estar pintat amb missatges. Ha de ser de qualitat i estar molt ben produit. 

Disseny i creativitat.

- Poden ser de colors diferents, formes diferents.....

2N - 3R TRIMESTRE - AODL

- Teixit comercial

- Productors de 

ceràmica

- Residents de la Bisbal

- Area influència

Fira - Mercat de ceràmica i artesania 

Els diumenges al Pg Marimon Asprer
E1-L3-2 - Estudiar la viabilitat de crear la Fira 1R TRIMESTRE

- PROMOCIÓ 

ECONÒMICA

- ALCALDIA

- Area influència

- Visitants

Còrner del Parant Taula en els 

comerços de la ciutat

E1-L4-1

E1-L4-2

E3-L2-2

E3-L4-3

Seguir la mateixa estratègia que els anys anteriors, solventant totes aquelles mancances 

detectades. 

Objectiu: 1) incrementar el nombre de comerços participants en relació a l'any anterior; 

2) incrementar la comunicació realitzada.

1R TRIMESTRE

- AODL

- Comerciants- 

Associació de 

ceramistes

- Museu

- Agencia comunicació

- Industrials productors 

del moble

- Visitants

- Residents a La Bisbal

- Residents a l'Àrea 

d'influència

Mesa d'Acord: Comerciants - 

productors de ceràmica
E1-L4-2 Reunió de la Mesa de treball de l'any 2022 1R TRIMESTRE - Promocio econòmica - Couch mediador

Estratègia de RRPP per posar de 

moda la ceràmica
E1-L4-3

Seguir treballant en la difussió de la ceràmica de disseny i creació de La Bisbal, en 

col.laboració amb creadorrs i artistes. Anar creant noticies.
TOT ANY

- AODL

- Dptm COMUNICACIÓ 

AJUNTAMENT

- Agència de noticies

- Associació de 

Ceramistes de La Bisbal

- Potencials clients 

nacionals i 

inernacionals
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ACCIO
LÍNIA 

ESTRATÈGICA
QUE S'HA DE FER QUAN? QUI HO HA DE FER PARTNERS PÚBLIC

ANY 2022

Grup de treball creatiu: Productors - 

comerciants Ceràmica - Teixit 

comercial

E1-L5-1
Taller creatiu per tal de generar idees innovadores per a promocionar la ceràmica.

Seguiment del grup de creació i generació d'idees
1R TRIMESTRE - AODL

- Professional 

dinamitzador de 

reunions amb eines de 

generació creativa

III Trobada de paradistes del Mercat 

del Divendres
E2-L1-2

Igual que es proposava l'any anterior, realitzar la Trobada de Paradistes com una jornada 

formativa i lúdica d'agraïment de la seva presència al Mercat.

S'hauria de fer un divendres, després del Mercat. Es podria fer a l'espai del Museu 

Terracota. La data podria ser a l'octubre o novembre (estudiar possibilitats).

3R TRIMESTRE - AODL

Promoció Divendres dia de compra E2-L2-2
Valorar la promoció creuada entre COMERÇ i RESTAURACIÓ, de l'any anterior i decidir se 

es continua o no
TOT L'ANY

- AODL

- Comerciants

- Agència de publicitat

- Dissenyador amb bon 

lettering

- Residents de La Bisbal

- Residents a l'àrea 

d'influència

Animació, el setembre dels Nens

E2-L2-1

E4-L5-1

E4-L5-2

Fer animació adreçada als nens els divendres del mes de setembre. Tallers infantils; 

diverses tipologies de teatre; gimncana infantil, etc...
SETEMBRE

- AODL

- Comerciants
- Animadors infantils

- Residents de La Bisbal

- Residents a l'àrea 

d'influència

Concurs d'aparadors Fira del Circ E4-L1-2
Continuar el concurs d'aparadors dels comerços però ajudats per un professional 

aparadorista i/o els alumnes d'una escola
JULIOL

- AODL

- Comerciants

- Professional 

aparadorista i/o escola

Dilluns trimestral de Formació E4-L3-1 Un dilluns al trimestre realitzar un Taller de formació pràctic per a comerciants TOT ANY - AODL
- Formadors 

professionals

Pla de recuperació de Locals Buits a 

l'àrea de prioritat comercial
E3-L2-2 Treballar activament per a desenvolupar el Pla d'ocupació de locals buits TOT ANY - Promoció econòmica

- Agents de finques i 

Apis

Indicadors de mesura d'afluències
E5-L3-1

Bona pràctica 13

Continuar el sistema de comptatge d'afluència de visites al Centre i a l'Aigüenta. 

Analitzar resultats i comparar amb l'any anterior. Evolucions
TOT L'ANY - Promocio econòmica

- Consultoria 

especialitzada en 

Retail
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