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El turisme és un sector de sectors amb els que el turista interacciona 

directament com a un ciutadà més i és aquesta complexa cadena de 

valor el que acaba conformant la experiència turística 

Diagnosi 

 El turisme no és només el sector de l’allotjament, sinó una cadena 

de valor de quasi tots els sectors productius i no productius del 

país amb els que el turista interacciona directament com a usuari 

final.  

 Les competències sobre la cadena de valor del turisme estan per 

tant molt repartides entre una gran quantitat d’actors públics i 

privats, una realitat que en fa particularment complexa la gestió 

 Qualsevol òrgan que vulgui ser realment representatiu del sector 

turístic català hauria d’incloure representants de tots els sectors 

que conformen la cadena de valor turística. 



El turisme és un sector de sectors amb els que el turista interacciona 

directament com a un ciutadà més i és aquesta complexa cadena de 

valor el que acaba conformant la experiència turística 

Diagnosi 

 L’imaginari col·lectiu sobre el turisme està força associat a uns 

pocs tòpics que no corresponen a la seva ampla i complexa 

realitat. El turista és un ciutadà temporal de la destinació 

Catalunya. 

 La cultura catalana es nodreix de la diversitat cultural i el turisme 

n’és avui una de les principals fonts.  

 El patrimoni natural, social i cultural de Catalunya, és a dir el 

paisatge en un sentit ample, és la matèria primera essencial en la 

que es fonamenta el sector turístic. 

 Catalunya és la suma de moltes i diverses destinacions 

turístiques.  



L’atractiu del litoral propicia els inicis del turisme als anys 50 a 

Catalunya, però el turisme d’interior i el fenomen Barcelona canvien el 

model a partir dels 90 

Diagnosi 
 

 El gruix del sector turístic català es fonamenta en l’atractiu del litoral i 

està conformat per una oferta massiva amb dèficits de competitivitat i 

sostenibilitat degut a la insuficient innovació, diversificació i reinversió; el 

producte sol i platja és el que mou la majoria dels viatges turístics dels 

europeus, el nostre principal mercat amb diferència. 

 Projectes com Port Aventura demostren que una oferta innovadora, 

diversificada, pot canviar de manera molt positiva la dinàmica d’una 

destinació del litoral. 

 La gran transformació urbana i la campanya de comunicació global que 

varen suposar els JJOO’92, juntament a una posterior tasca de 

desenvolupament i promoció turística públic-privada de referència, 

propicien l’èxit turístic mundial de Barcelona, que de passada ha ajudat a 

vendre millor la resta de les destinacions catalanes, però que sobretot ha 

permès millorar tots els indicadors de qualitat turística de Catalunya tant 

d’oferta com de demanda. 

 



L’atractiu del litoral propicia els inicis del turisme als anys 50 a 

Catalunya, però el turisme d’interior i el fenomen Barcelona canvien el 

model a partir dels 90 

Diagnosi 

 Paral·lelament, s’ha produït un lent però sòlid desenvolupament del 

turisme d’interior i de muntanya, gràcies entre altres factors a la creació 

d’una extensa xarxa d’establiments de turisme rural, juntament amb 

l’expansió del turisme d’interès especial (actiu, natura, esports, cultura, 

gastronomia, golf, ...) i suportat principalment pel turisme intern. 

 

 En una enquesta dirigida als principals operadors turístics internacionals 

en el marc d’aquest projecte, per primera vegada veiem que la destinació 

Catalunya és associada a productes com la cultura o la gastronomia per 

damunt del “sol i platja”. 

 



Catalunya és en el seu conjunt una destinació madura, diversa i en expansió, 

però amb una part important de la seva oferta en estat d’obsolescència, essent el 

seu principal repte equilibrar la quantitat amb la qualitat del turisme 

 

• 12% del PIB i 15% de la ocupació 

• 82 MM de visitants i 15.200 MM d’Euros 

• 600.000 places d’allotjament legal, amb ocupació màxima 

només del 58% 

• 1.000.000 places estimades d’allotjament no regularitzades 

sense control estadístic, fiscal o de qualitat turística oficial 

• Gran dependència del turista europeu i alta estacionalitat a 

l’estiu 

• Lideratge en quantitat de turistes per superfície de territori, 

però no en ingressos turístics per superfície de territori o 

per població 

• Estada i despesa per turista per sota de les CCAA 

espanyoles turístiques 

• Gran èxit de Barcelona, que compensa en part un model 

turístic basat en la explotació poc sostenible del litoral tant 

en termes ambientals com econòmics 

• Manca de coneixement sobre la oferta, la demanda i la 

competència 

 

Resum de la diagnosi 

Una proposta de 

valor sostenible i 

competitiva que 

permeti augmentar 

els indicadors de 

qualitat sense 

renunciar a un model 

turístic 

inevitablement lligat 

a la quantitat 

Repte principal 



La visió 2020 i els objectius estratègics 2016 conformen la base sobre 

la que s’han proposat les directrius nacionals 2020 i el pla d’accions 

2013-2016 

Diversitat 

d’experiències 

Node geoestratègic 

Cooperació i saber 

fer 

Gestió integral de la 

destinació 

Plataforma 

d’innovació  

Visió 2020 

5 pilars 

El producte, base 

del màrqueting 

Un projecte de país 

internacional 

Una direcció de 

turisme transversal 

Catalunya, 

destinació de 

destinacions 

Excel·lència 

Directrius 2020 

5 directrius 

nacionals 

Desenvolupament 

de producte 

Governança 

Administració i 

gestió turístics 

Desenvolupament 

de destinacions 

Excel.lència de la 

industria 

Pla 2016 

5 programes  

36 accions  

Objectius 2016 

10 objectius 

• Augment despesa 

diària 

• Augment ingressos 

totals 

• Augment ingressos 

temp. baixa 

• Augment estada 

promig 

• Augment índex de 

satisfacció 

• Augmentar índex de 

repetició 

• Reduir oferta obsoleta 

• Augmentar poder de 

marca 

• Millora equilibri 

territorial PIB 

• Millorar us turístic del 

patrimoni 

Competitivitat Sostenible : indicadors de seguiment 



Fer compatibles la quantitat i la qualitat al sector del turisme és un dels 

principals reptes de la visió Catalunya 2020 

Quantitat Qualitat & 

La dimensió que ha assolit el sector del turisme a Catalunya 

ja no permet renunciar a un model basat en la quantitat, però 

cal un impuls decidit per millorar la qualitat 



Objectiu 2016: millorar els índex relacionats amb la qualitat del 

turisme 

Objectius 

estratègics  

2016  

1. Augmentar la despesa diària del turista 

2. Augmentar els ingressos totals del turisme 

3. Augmentar els ingressos de setembre a juny 

4. Augmentar la estada promig del turista 

5. Augmentar l'índex de repetició del turista 

6. Augmentar l'índex de satisfacció del turista 

7. Reduir la oferta d’allotjament obsoleta 

8. Incrementar el poder de la marca Catalunya 

9. Millorar l’equilibri territorial del PIB turístic 

10. Millorar l’ús turístic del patrimoni natural i cultural 



La administració de turisme de Catalunya haurà d’estructurar-se en quatre 

grans àrees plenament coordinades 

Estratègia 

de gestió i 

governança 

Ordenació   Desenvolupament 

Intel·ligència Promoció 

DGT/ACT  

+ 

administracions locals 

Direcció del pla estratègic 

                     

Per evitar les duplicitats que causa la concurrència de competències cal obligar les diferents 

administracions a treballar conjuntament, sumant recursos i consensuant objectius, estratègies i plans 

d’acció  



Pilars del model de governança nacional del sector turístic 

Gestió Nacional del Turisme 

Eines de 

governança amb 

l’administració 

Eines de 

governança amb el 

sector privat 

Taula de Turisme 

Desenvolupament Ordenació Promoció 

Planificació 

Gestió 

Empresa 

(CREATUR) 

Règim Jurídic 

Inspecció 

Qualitat 

Intel·ligència 

Gestió del Pla 

Estratègic 

Coneixement 

Intel·ligència 

Direcció General de 

Turisme 

• Consell de la 

Taula 

 

• Comissions per 

temàtica i àmbit 

turístic 

 

• Taula de 

participació 

online 

Instruments de suport transversal 

Pacte Nacional per al Turisme Pla Estratègic de Turisme Fons per al Foment del Turisme 

Informació 

Promoció 

Comercialització 

(ACT) 

Comissió 

Interdepartamental 

(Generalitat) 

• Consell de 

Directors Generals 

• Grups de treball 

tècnics (entorn a 

projectes) 

Plataformes de 

coordinació 

interadministrativa 

• Grups de treball 

tècnics (entorn 

a projectes) 
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Un projecte de 

país 

internacional 

Catalunya, 

destinació de 

destinacions 

Una direcció de 

turisme 

transversal 

Excel·lència 
El producte, base 

del màrqueting 
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1. Sistema de 
Governança 

2. Desenvolupame
nt de 

destinacions 

4. Administració i 
Gestió Turística 

5. Excel·lència de 
la indústria 

turística 

3. Desenvolupame
nt de productes 

Les directrius nacionals estan associades a uns programes sota els que es 

desenvoluparan les diferents actuacions i projectes 
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 1.1  Marc d’acord 

1.2  Eines de 

governança 

1.3  Dinamització 

empresarial 

amb projecció 

internacional 

2.1 Territori 

2.2 Oferta i 

Infraestructures 

2.3 Qualitat 

2.4 Gestió 

4.1 Normativa 

4.2 Organització i 

gestió 

4.3 Intel·ligència  

5.1 Formació 

5.2 Innovació i  

tecnologia 

5.3 Sensibilització  

social 

3.1 Gestió de 

producte 

3.2 Grans 

projectes 

Pla d’ actuacions 



Programa 1. Sistema de Governança  

 

Subprogrames Projectes 

• Projecte 1.1.1 Establiment del Pacte Nacional per al Turisme 1.1 Marc d’acord  

• Projecte 1.2.1 Posada en marxa de la Taula de Turisme, amb una 

finestra de participació online 

• Projecte 1.2.2 Impuls de la Comissió Interdepartamental i de la 

Plataforma Interadministrativa de Turisme 

• Projecte 1.2.3 Establir canals d’interlocució transversalment 

representatius 

1.2 Eines de   

governança 

• Projecte 1.3.1  Impuls d’un servei d’acompanyament a empreses, 

emprenedors i inversors en turisme, amb una vocació clarament 

internacional 

• Projecte 1.3.2  Desenvolupament d’un marc per al finançament de 

projectes turístics 

1.3 Dinamització   

empresarial i 

internacional 



Programa 2. Desenvolupament de destinacions  

 

Subprogrames Projectes 

• Projecte 2.1.1 Pla sectorial territorial de turisme 

• Projecte 2.1.2 Catàleg digital dels paisatges turístics 

• Projecte 2.1.3 Implementació del pla TiT de senyalització turística 

2.1 Territori 

• Projecte 2.2.1 Pla director de rehabilitació de la planta d’allotjament 

obsoleta 

• Projecte 2.2.2 Pla d’eficiència energètica i energia renovable al sector 

turístic 

• Projecte 2.2.3 Pla de regularització dels habitatges d’us turístic 

• Projecte 2.2.4 Pla de mobilitat turística 

2.2 Oferta i 

Infraestructures 

• Projecte 2.3.1 Pla operatiu del sistema de qualitat turística 2.3 Qualitat 

• Projecte 2.4.1 Manual del model de destinacions turístiques 

• Projecte 2.4.2 Projecte pilot de smart destinations 
2.4 Gestió 



Programa 5. Excel·lència de la indústria turística 

 
Subprogrames Projectes 

• Projecte 5.1.1 Pla Director de la Formació Professional en Turisme 

• Projecte 5.1.2 Pla de millora i internacionalització dels programes 

universitaris en turisme 

• Projecte 5.1.3 Pla de foment del coneixement dels idiomes en el 

sector 

5.1 Formació  

• Projecte 5.2.1 Pla operatiu TIC Turisme 

• Projecte 5.2.2 Impuls de les Aules Territorials d’Innovació Turística i 

els Premis a la Innovació 

• Projecte 5.2.3 “Benchmarking” internacional de models de negoci 

turístic innovadors i creatius 

5.2 Innovació i 

tecnologia 

• Projecte 5.3.1 Campanya de sensibilització “Turisme i Societat” 

• Projecte 5.3.2 Campanya de sensibilització ”Turisme i Responsabilitat 

Social Corporativa” 

5.3 Sensibilització 

social 



  

La Carta de Barcelona en matèria de seguretat (I) 

 

El 1er tinent alcalde (responsable de seguretat) es reuneix un cop a 

l’any amb els consolats. 

 

Comunicació fluida entre el Cos dels Mossos d’Esquadra, els Consolats 

i les Agències de Viatges (assistència a fires, arribada creuers) per 

reforçar la seguretat. 

 

Reforç de les dotacions dels CME en el període d’estiu amb quasi 600 

efectius més. 

 

CME obre una oficina de atenció al ciutadà a Sants - Estació per 

apropar-se al turista. 

 

 

Exemple: Grup Treball Turisme Catalunya – Japó. Eix Seguretat (I/III) 



  

Carta de Barcelona en matèria de seguretat (II): 
 

L’ACT assigna una part del impost turístic per la traducció de 

documentació de les comissaries.  

 

Segons el CME el número de furts se ha reduït a tots els mercats.  

 

Aprovat el projecte d’allotjaments turístics que permetrà 

disciplinar/expulsar dels establiments a qui no tingui un comportament 

adequat.  

 

En esdeveniments singulars com la Mobile World Mobile (MWC), ja 

s’organitzen dispositius de seguretat addicionals. 

 

 

Exemple: Grup Treball Turisme Catalunya – Japó. Eix Seguretat (II/III) 

 



  

Comunicació amb autoritats turístiques: 

 

La Comissió Permanent de Policia – DGT - ACT va començar a reunir-

se a partir de març de 2010.  

 

 Creació de la Comissió Interdepartamental entre distints departaments 

de la Generalitat per tractar temes relacionats amb el turisme.  La 

creació de la Taula de Turisme, facilitarà que aquestes plataformes es 

puguin reunir de forma periòdica.  

 

 

 

Exemple: Grup Treball Turisme Catalunya – Japó. Eix Seguretat (III/III) 

 



Conclusions 

 
 La seguretat constitueix un element clau del model turístic que volem. 

 Un model de turisme responsable : ambientalment sostenible, socialment 

inclusiu i universalment accessible. 

Catalunya ja no pot competir estrictament per preu. La seva competitivitat com 

a destinació rau en la qualitat. La seguretat és un dels factors principals de 

percepció de qualitat per a una destinació : seguretat pública, seguretat 

jurídica, seguretat sanitària, seguretat alimentària, seguretat viària...  

El model turístic requereix de planificació. En aquesta planificació, la 

seguretat ha de ser un dels eixos vertebradors d’aquest model. 

 La governança d’aquest model requereix d’una visió transversal perquè el 

turisme és una activitat transversal. Més enllà de la Comissió 

Interdepartamental, un “Grup de Treball Seguretat i Turisme” en el marc de la 

Comissió de Qualitat i Innovació de la Taula del Turisme podria ajudar a una 

millor coordinació (exemple grup Catalunya-Japó). 


