
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La creació del sistema institucional públic  
del turisme a la província de Barcelona 

 
Xavier Font Urgell 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat 
autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats 
d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició 
des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra 
o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de 
la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB 
(diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos 
privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro 
ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza 
la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta 
reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de 
partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the 
TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the 
intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative 
aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital 
Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not 
authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or 
citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 



 

 

 

 

 

 

 

Tesi Doctoral 

 

 

 

 

LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC 

DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

Xavier Font Urgell 

 

 

 

 

 

Barcelona 2016 

  



  



  



  



UNIVERSITAT DE BARCELONA  

Facultat de Geografia i Història  

Departament de Geografia 

Programa de doctorat en Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi Doctoral  

 

 

LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA 

PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

Xavier Font Urgell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigida pel Dr. Francesc López Palomeque  

 

 

 

 

 

Barcelona 2016 

  



 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

1 

ÍNDEX GENERAL 

ÍNDEX GENERAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 

ÍNDEX DE FIGURES ------------------------------------------------------------------------------------ 7 

ÍNDEX DE TAULES ----------------------------------------------------------------------------------- 11 

AGRAÏMENTS I RECONEIXEMENTS ------------------------------------------------------------ 15 

RESUM --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

 

INTRODUCCIÓ ----------------------------------------------------------------------------------------- 21 

1. ORIGEN I CONTEXT DE LA TESI ---------------------------------------------------------- 22 

2. MOTIVACIONS ---------------------------------------------------------------------------------- 26 

3. EL FENOMEN OBJECTE D’ESTUDI: LA IMPORTÀNCIA DEL TURISME AL 
TERRITORI DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ------------------------------------------- 27 

 

CAPÍTOL 1: MARC CONCEPTUAL I FENOMENOLÒGIC I FORMULACIÓ DE LA 
RECERCA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

1. TURISME I GESTIÓ PÚBLICA --------------------------------------------------------------- 31 

1.1. El turisme i la seva interpretació sistèmica ------------------------------------------ 31 
1.1.1. L’acotació conceptual del turisme -------------------------------------------------- 31 
1.1.2. El sistema turístic ---------------------------------------------------------------------- 33 
1.1.3. L’administració pública com a component del sistema turístic -------------- 36 

1.2. Administració pública i escala local: qüestions rellevants ----------------------- 42 
1.2.1. Perquè plantejar polítiques turístiques a nivell local? ------------------------- 42 
1.2.2. Competències dels ens locals ------------------------------------------------------ 43 
1.2.3. El finançament dels municipis turístics -------------------------------------------- 45 
1.2.4. Problemes actuals de les destinacions turístiques ----------------------------- 46 
1.2.5. El paper d’una administració local supralocal en la cooperació i el suport al 
turisme local --------------------------------------------------------------------------------------- 47 

2. APORTACIONS A L’ESTUDI DE LA GESTIÓ DEL TURISME A ESCALA LOCAL
 49 

2.1. La investigació acadèmica: tesis doctorals------------------------------------------ 49 

2.2. Obres de referència ----------------------------------------------------------------------- 52 

2.3. Grups de recerca i unitats d’investigació de les institucions a Catalunya---- 53 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

2 

3. PLANTEJAMENT DE LA RECERCA ------------------------------------------------------- 56 

3.1. Objectius i hipòtesis de treball --------------------------------------------------------- 56 
3.1.1. Objectius generals --------------------------------------------------------------------- 56 
3.1.2. Objectius específics ------------------------------------------------------------------- 57 
3.1.3. Hipòtesis --------------------------------------------------------------------------------- 58 

3.2. Metodologia i estructura de treball i fonts d’informació per a l’estudi --------- 59 

 

CAPÍTOL 2: TERRITORI I GESTIÓ PÚBLICA DEL TURISME A DIVERSES 
ESCALES ------------------------------------------------------------------------------------------------ 69 

1. EVOLUCIÓ DEL TURISME I LES PRINCIPALS MAGNITUDS AL MÓN ---------- 71 

1.1. Evolució del turisme internacional: característiques bàsiques------------------ 71 

1.2. Evolució del turisme internacional: principals destinacions --------------------- 75 

1.3. La gestió del turisme a escala internacional ---------------------------------------- 80 

2. EVOLUCIÓ DEL TURISME I LES PRINCIPALS MAGNITUDS A ESPANYA ----- 84 

2.1. Etapes de l’evolució política turística espanyola: l’administració turística del 
govern central ---------------------------------------------------------------------------------------- 86 

2.2. Principals magnituds del turisme a Espanya --------------------------------------- 92 

 

CAPÍTOL 3: TERRITORI I GESTIÓ PÚBLICA DEL TURISME A CATALUNYA ------ 99 

1. VISIÓ HISTÒRICA DEL TURISME A CATALUNYA ----------------------------------- 101 

1.1. El turisme a Catalunya: caracterització bàsica ------------------------------------ 102 

1.2. Evolució de la política turística catalana -------------------------------------------- 106 
1.2.1. Etapa pre-autonòmica --------------------------------------------------------------- 107 
1.2.2. Etapa autonòmica: 1980-2016 ----------------------------------------------------- 107 

2. DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DEL TURISME. EXTENSIÓ DEL FENOMEN 
TURÍSTIC EN EL TERRITORI CATALÀ --------------------------------------------------------- 121 

3. LA GESTIÓ PÚBLICA DEL TURISME A CATALUNYA ------------------------------- 126 

3.1. Les administracions públiques a Catalunya i el turisme: marc normatiu i 
organitzatiu ------------------------------------------------------------------------------------------ 126 

3.1.1. L’Administració Comunitària -------------------------------------------------------- 127 
3.1.2. L’Administració Central -------------------------------------------------------------- 128 
3.1.3. L’Administració Autonòmica -------------------------------------------------------- 128 
3.1.4. L’Administració Local ----------------------------------------------------------------- 129 

3.2. La Llei de Turisme de Catalunya (2002) -------------------------------------------- 131 

3.3. L’organització turística de l’Administració Pública -------------------------------- 133 
3.3.1. L’Administració Comunitària -------------------------------------------------------- 133 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

3 

3.3.2. L’Administració Central -------------------------------------------------------------- 134 
3.3.3. L’administració de la Generalitat de Catalunya -------------------------------- 134 
3.3.4. L’Administració Local ----------------------------------------------------------------- 135 

3.4. El paper de les diputacions catalanes en el desenvolupament turístic ------ 135 

3.5. Anàlisi de l’aplicació de l’Impost sobre estades turístiques a Catalunya. El 
finançament del turisme als municipis i la taxa turística a Catalunya ----------------- 137 

3.5.1. El debat sobre la taxa turística vuit anys després del Congrés de Turisme 
de Catalunya a Girona ------------------------------------------------------------------------- 138 
3.5.2. El finançament dels municipis: el paper del turisme en els pressupostos 
locals 139 
3.5.3. La competitivitat turística de les destinacions ---------------------------------- 142 
3.5.4. El plantejament d’un impost sobre estades turístiques ---------------------- 142 
3.5.5. L'impost sobre les estades en establiments turístics ------------------------- 144 
3.5.6. Primeres dades de l’aplicació de l’impost sobre estades en establiments 
turístics -------------------------------------------------------------------------------------------- 146 
3.5.7. Algunes conclusions ------------------------------------------------------------------ 148 

4. DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC I INSTITUCIONALITZACIÓ DE LA GESTIÓ 
TURÍSTICA LOCAL A CATALUNYA. ------------------------------------------------------------ 150 

4.1. Gestió del turisme i estructura organitzativa de l’administració local -------- 151 
4.1.1. Evolució de l’estructura organitzativa turística municipal -------------------- 152 
4.1.2. Balanç de l’evolució i consideracions a tenir en compte --------------------- 159 

 

CAPÍTOL 4: TERRITORI I TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ---------- 163 

1. TERRITORI DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA: DIVERSITAT I 
CONTRASTOS GEOGRÀFICS -------------------------------------------------------------------- 165 

1.1. Dades bàsiques del territori ------------------------------------------------------------ 166 
1.1.1. Dades geogràfiques bàsiques ----------------------------------------------------- 166 
1.1.2. Dades demogràfiques ---------------------------------------------------------------- 167 

1.2. Els contrastos geogràfics --------------------------------------------------------------- 170 

1.3. La província de Barcelona com a escenari turístic ------------------------------- 172 
1.3.1. La contribució del turisme a l’economia provincial ------------------------- 177 
1.3.2. Recursos i productes ----------------------------------------------------------------- 178 
1.3.3. Articulació del territori ---------------------------------------------------------------- 180 
1.3.4. L’evolució de l’escenari turístic ---------------------------------------------------- 181 

2. EVOLUCIÓ DE LES DADES D’ESTRUCTURA I COJUNTURA TURÍSTICA DE 
LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ---------------------------------------------------------------- 183 

2.1. Oferta turística ---------------------------------------------------------------------------- 184 

2.2. Demanda turística  ----------------------------------------------------------------------- 196 

2.3. Distribució espacial dels fluxos turístics  -------------------------------------------- 209 
2.3.1. Destinacions dels mercats estrangers ------------------------------------------- 209 
2.3.2. Destinacions dels mercats nacionals --------------------------------------------- 211 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

4 

CAPÍTOL 5: PROCESSOS DE GESTIÓ PÚBLICA DEL TURISME A LA PROVÍNCIA 
DE BARCELONA ------------------------------------------------------------------------------------- 217 

1. LA GESTIÓ TURÍSTICA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ---------------------- 219 

1.1. Turisme en la política de la Diputació de Barcelona (1994-2004) ------------ 220 
1.1.1. El Servei de Desenvolupament Rural o d’Acció Territorial --------------- 221 
1.1.2. El Servei de Parcs Naturals  ---------------------------------------------------- 222 
1.1.3. El Servei de Medi Ambient ------------------------------------------------------ 225 
1.1.4. El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local i els serveis de cultura ---- 227 
1.1.5. L’Àrea i el Servei d’Esports ------------------------------------------------------ 230 
1.1.6. Altres serveis de gestió ----------------------------------------------------------- 231 
1.1.7. Els Plans de Cooperació de la Diputació de Barcelona i la seva 
contribució al desenvolupament turístic --------------------------------------------------- 233 

1.2. La política turística de l’administració turística de la Diputació de Barcelona 
(1994-2004) ----------------------------------------------------------------------------------------- 237 

1.2.1. L’Oficina de Turisme Local (1994-1995) ------------------------------------- 238 
1.2.2. L’Àrea d’Esports i Turisme (1995-1999) -------------------------------------- 242 
1.2.3. Les funcions i els diferents objectius dels serveis gestors de turisme 243 

1.3. El Pla de desenvolupament del Turisme Sostenible a la província de 
Barcelona (1997) ----------------------------------------------------------------------------------- 251 

1.4. Accions i instruments per al desenvolupament de la política turística de la 
Diputació de Barcelona (1994-2004) ---------------------------------------------------------- 257 

1.4.1. Les inversions en turisme 1996-2003: naturalesa, distribució territorial i 
dimensió econòmica --------------------------------------------------------------------------- 258 
1.4.2. Les subvencions per a activitats turístiques ------------------------------------ 260 

1.5. Turisme en la política de la Diputació de Barcelona (2004-2015) ------------ 261 
1.5.1. La Gerència d’Espais Naturals ----------------------------------------------------- 262 
1.5.2. La Xarxa de Governs Locals i les Meses de Concertació de la Diputació de 
Barcelona , instrument de cooperació a la inversió, i la seva contribució al 
desenvolupament turístic.--------------------------------------------------------------------- 264 
1.5.3. Altres actuacions en l’àmbit del turisme impulsades per la Diputació ---- 264 

1.6. La política turística de l’administració turística de la Diputació de Barcelona 
(2004-2015) ----------------------------------------------------------------------------------------- 265 

1.6.1. La Gerència de Serveis de Turisme ---------------------------------------------- 266 
1.6.2. L’Oficina Tècnica de Turisme ------------------------------------------------------ 268 
1.6.3. L’Oficina de Promoció Turística: definició i missió ---------------------------- 272 

1.7. Accions i instruments per al desenvolupament de la política turística de la 
Diputació de Barcelona (2004-2015): La Xarxa de Governs Locals. ------------------ 273 

1.7.1. Les inversions en turisme 2004-2015: naturalesa, distribució territorial i 
dimensió econòmica --------------------------------------------------------------------------- 274 

2. LA GESTIÓ TURÍSTICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA ------------------------- 277 

2.1. El Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona 2015 ----------------- 280 

2.2. El concepte “Destinació Barcelona” -------------------------------------------------- 281 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

5 

3. LA GESTIÓ PÚBLICA MANCOMUNADA: EL CAS DELS CONSORCIS I ENS DE 
PROMOCIÓ DE TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ------------------------- 285 

3.1. L’aplicació del Pla de Desenvolupament del turisme Sostenible a la província 
de Barcelona (1997): els grups de competitivitat territorial (GCT) --------------------- 286 

3.2. La creació de consorcis de turisme -------------------------------------------------- 288 

3.3. Avaluació de l’aplicació del Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible 
a la província de Barcelona (1998-2007) ----------------------------------------------------- 298 

3.3.1. Valoració dels consorcis de turisme de la província de Barcelona i del seu 
territori turístic. ----------------------------------------------------------------------------------- 304 
3.3.2. Resum de valoracions: Oportunitats de millora -------------------------------- 323 

3.4. La transició cap un nou model de relació amb el territori (2007-2015) ------ 324 
3.4.1. De la integració en els consorcis de turisme al suport a través de 
contractes - programa ------------------------------------------------------------------------- 329 

 

CONCLUSIONS --------------------------------------------------------------------------------------- 333 

BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------- 343 

FONTS DOCUMENTALS --------------------------------------------------------------------------- 351 

ANNEXOS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 359 

ANNEX 1: TEXT DE L’OPUSCLE DE PRESENTACIÓ DE L’OFICINA DE TURISME 
LOCAL. 1995 --------------------------------------------------------------------------------------- 360 

ANNEX 2:  MODEL D’ESTATUTS DE CONSORCI UTILITZAT EN L’APLICACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL MODEL TERRITORIAL DE DESENVOLUPAMENT 
TURÍSTIC -------------------------------------------------------------------------------------------- 369 

ANNEX 3: MODEL CONTRACTE – PROGRAMA AMB ENS COMARCALS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA ------------------------------------------------------------------------------ 386 

ANNEX 4: QÜESTIONARI ENTREVISTES EN PROFUNDITAT COMPLET-------- 395 

ANNEX 5: RELACIÓ PARTICIPANTS FOCUS GRUP ----------------------------------- 403 

ANNEX 6: QUADRES DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS PER A LA 
REALITZACIÓ D’EQUIPAMENTS TURÍSTICS 1996-2015------------------------------ 405 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

6 

  



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

7 

ÍNDEX DE FIGURES 

 
Figura 1. Arribades internacionals a nivell mundial fins 1995. .................................... 74 
Figura 2. Fluxos turístics principals a escala mundial. ................................................ 77 
Figura 3. Distribució del turisme internacional per regions (visitants i ingressos 2015).
 ................................................................................................................................... 78 
Figura 4. Evolució d’arribades internacional 1990 -2015. ........................................... 79 
Figura 5. Turisme en l’horitzó 2030. Projecció d’arribades internacionals a nivell 
mundial. ...................................................................................................................... 80 
Figura 6. Evolució de turistes estrangers a Espanya (1950-1990). ............................. 93 
Figura 7. Administració Turística catalana: Referències bàsiques de la seva evolució.
 ................................................................................................................................. 110 
Figura 8. Administració Turística catalana: Organigrama 2016. ............................... 114 
Figura 9. Directrius Nacionals de Turisme 2020. ...................................................... 119 
Figura 10. Distribució de places d’allotjament en establiments hotelers, càmpings i 
turisme rural,  per marca turística (2015). ................................................................. 122 
Figura 11. Municipis amb regidoria de turisme. Catalunya, 2003. ............................ 155 
Figura 12. Municipis amb regidoria de turisme. Catalunya, 2007. ............................ 156 
Figura 13. Municipis amb regidoria de turisme. Catalunya, 2011. ............................ 157 
Figura 14. Mapa de les província de Barcelona i les comarques de Catalunya. ....... 165 
Figura 15. Mapa de la les comarques de la província de Barcelona. ........................ 167 
Figura 16. Mapa de la les marques turístiques de Catalunya, 2016. ........................ 172 
Figura 17. Evolució del producte interior brut pels principals sectors i total. ............. 177 
Figura 18. Nombre d’establiments hotelers a la província de Barcelona. Període 1990-
2014. ........................................................................................................................ 185 
Figura 19. Nombre de places hoteleres a la província de Barcelona. Període 1975-
2014. ........................................................................................................................ 186 
Figura 20. Nombre d’establiments per categories a la província de Barcelona. Període 
1995-2014. ............................................................................................................... 187 
Figura 21. Nombre de càmpings a la província de Barcelona. Període 1991-2014. . 188 
Figura 22. Nombre de places de càmping a la província de Barcelona. Període 1981-
2014. ........................................................................................................................ 189 
Figura 23. Nombre d’establiments de turisme rural a la província de Barcelona. 
Període 2000-2014. .................................................................................................. 190 
Figura 24. Evolució del nombre de places d’establiments de turisme rural a la 
província de Barcelona. Període 2000-2014. ............................................................ 191 
Figura 25. Nombre total d’establiments a la província de Barcelona. Període 1991-
2014. ........................................................................................................................ 191 
Figura 26. Representació de cada tipologia d’allotjament sobre el total d’establiments 
a la província de Barcelona. Període 2002-2014. ..................................................... 192 
Figura 27. Nombre total de places a la província de Barcelona. Període 1991-2014.
 ................................................................................................................................. 193 
Figura 28. Representació de cada tipologia d’allotjament sobre el total de places a la 
província de Barcelona. Període 1990-2014. ............................................................ 194 
Figura 29. Comparació de l’evolució del nombre total de places al Barcelonès i la resta 
de la província. Anys 2000 i 2014. ............................................................................ 195 
Figura 30. Nombre de turistes en hotels a la província de Barcelona. Període 2003-
2014. ........................................................................................................................ 196 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

8 

Figura 31. Nombre de pernoctacions en hotels a la província de Barcelona. Període 
2003-2014. ............................................................................................................... 197 
Figura 32. Grau d’ocupació per places en hotels a la província de Barcelona. Període 
2002-2014 (en %). .................................................................................................... 197 
Figura 33. Nombre de turistes en càmpings a la província de Barcelona. Període 
2002-2014. ............................................................................................................... 198 
Figura 34. Nombre de pernoctacions en càmpings a la província de Barcelona. 
Període 2002-2014. .................................................................................................. 199 
Figura 35. Grau d’ocupació per parcel·les en càmpings a la província de Barcelona. 
Període 2002-2014 (en %). ....................................................................................... 200 
Figura 36. Nombre de turistes en establiments de turisme rural a la província de 
Barcelona. Període 2002-2014. ................................................................................ 200 
Figura 37. Nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural a la província de 
Barcelona. Període 2002-2014. ................................................................................ 201 
Figura 38. Grau d’ocupació per places en establiments de turisme rural a la província 
de Barcelona. Període 2002-2014 (en %). ................................................................ 202 
Figura 39. Nombre de turistes al total d’establiments a la província de Barcelona 
període 2008-2014. .................................................................................................. 203 
Figura 40. Nombre de pernoctacions al total d’establiments a la província de 
Barcelona. Període 2008-2014. ................................................................................ 204 
Figura 41. Mitjana del nombre d’empleats per tipologia d’allotjament a la província de 
Barcelona. Període 2002-2014. ................................................................................ 204 
Figura 42. Comparació del total de turistes a Barcelona, Tarragona i Girona. Període 
2003-2014. ............................................................................................................... 205 
Figura 43. Comparació del total de turistes residents a Barcelona, Tarragona i Girona. 
Període 2003-2014. .................................................................................................. 206 
Figura 44. Comparació del total de turistes estrangers a Barcelona, Tarragona i 
Girona. Període 2003-2014. ...................................................................................... 207 
Figura 45. Comparació del nombre total de pernoctacions a Barcelona, Tarragona i 
Girona. Període 2003-2014. ...................................................................................... 207 
Figura 46. Comparació del total de pernoctacions de turistes residents a Barcelona, 
Tarragona i Girona. Període 2003-2014. ................................................................... 208 
Figura 47. Comparació del total de pernoctacions de turistes estrangers a Barcelona, 
Tarragona i Girona. Període 2003-2014. ................................................................... 209 
Figura 48. Top 7. Distribució dels mercats estrangers per comarques. Any 2014. ... 210 
Figura 49. Top 11. Distribució dels mercats estrangers per comarques. Any 2014. . 210 
Figura 50. Totalitat de la distribució dels mercats estrangers per comarques. Any 
2014. ........................................................................................................................ 211 
Figura 51. Top 3.  Distribució dels mercats nacionals per comarques. Any 2014. .... 212 
Figura 52. Top 10. Distribució dels mercats nacionals per comarques. Any 2014. ... 213 
Figura 53. Totalitat de la distribució dels mercats nacionals per comarques. Any 2014.
 ................................................................................................................................. 213 
Figura 54. Distribució del mercat català per comarques. Any 2014. ......................... 215 
Figura 55. Distribució del mercat català per comarques sense el Barcelonès. Any 
2014. ........................................................................................................................ 215 
Figura 56. Situació relativa dels parcs naturals que formen part de la Xarxa de Parcs 
de la Diputació de Barcelona.  .................................................................................. 222 
Figura 57. Municipis costaners de la província de Barcelona. .................................. 226 
Figura 58. Restauració de Sant Quirze de Pedret (El Berguedà). ............................ 228 
Figura 59.. Marca de promoció turística 1997-2001Font: Diputació de Barcelona. ... 241 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

9 

Figura 60. Marca de promoció turística 2002. .......................................................... 241 
Figura 61. Organigrama de la Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona 
(2002). ...................................................................................................................... 251 
Figura 62. Esquema del Pla de desenvolupament turístic de la Diputació de 
Barcelona. ................................................................................................................ 252 
Figura 63. Mapa d’espais turístics coherents “clústers” a partir del Pla de 
Desenvolupament Turístic de la Diputació de Barcelona. ......................................... 255 
Figura 64. Eco rail del Cardener............................................................................... 275 
Figura 65. Evolució de turistes i pernoctacions a la ciutat de Barcelona (1990 – 2015)
 ................................................................................................................................. 278 
Figura 66. Marques turístiques de la província de Barcelona, 2012 ......................... 282 
Figura 67. Mapa de l’espai turístic Vall de Sau - Collsacabra . ................................. 287 
Figura 68. Esquema de funcionament dels consorcis de turisme a la província de 
Barcelona, 2000. ....................................................................................................... 290 
Figura 69. Rol, i funcions i àmbits d’actuació dels Consorcis de Promoció Turística, 
2007. ........................................................................................................................ 303 
Figura 70. Municipis participants dels consorcis de turisme de la província de 
Barcelona, 2007. ....................................................................................................... 326 
Figura 71. Evolució del pressupost inicial de la Diputació de Barcelona, 2007-2011.
 ................................................................................................................................. 329 
  



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

10 

  



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

11 

ÍNDEX DE TAULES 

 
Taula 1. Arribades internacionals a nivell mundial fins 1995. ...................................... 72 
Taula 2. Evolució de turistes estrangers a Espanya (1998-2015). .............................. 94 
Taula 3. Visitants estrangers a Espanya per mercats 2015. ....................................... 95 
Taula 4. Visitants estrangers a Espanya per comunitats autònomes 2015. ................ 96 
Taula 5. Distribució de l’oferta turística de Catalunya, per marques, 2015. ............... 123 
Taula 6. Evolució de la recaptació de l’impost en estades en establiments turístics 
2012-2015 en milers d’euros i per províncies. ........................................................... 147 
Taula 7. Evolució del número de  municipis amb regidoria de turisme per comarques. 
Catalunya, 2003, 2007 i 2011. .................................................................................. 153 
Taula 8. Municipis amb regidoria de turisme, segons agrupació de competències, 
2003, 2007 y 2011. ................................................................................................... 158 
Taula 9. Dades de superfície i de població de la província de Barcelona per 
comarques, 2015. ..................................................................................................... 168 
Taula 10. Agrupació dels municipis de la província per trams de població, 2015. ..... 169 
Taula 11. Agrupació dels municipis de la província per trams de població, 2001. ..... 169 
Taula 12. Oferta d’allotjament (places) de la província de Barcelona per comarques, 
2015. ........................................................................................................................ 176 
Taula 13. Productes estrella de la província de Barcelona per comarques, 2012. .... 179 
Taula 14. Distribució del mercat català per comarques. Any 2014. ........................... 214 
Taula 15. Dades bàsiques dels parcs gestionats per la Diputació de Barcelona. ...... 223 
Taula 16. Actuacions realitzades pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local: 1995-
2000. ........................................................................................................................ 229 
Taula 17. Espais turístics coherents “clústers” segons el “Pla de desenvolupament del 
turisme sostenible de la província de Barcelona”, 1997. ........................................... 256 
Taula 18. Subvencions per a activitats turístiques a la província de Barcelona (1997-
2001). ....................................................................................................................... 261 
Taula 19. Evolució de l’oferta d’allotjament a Barcelona (1990-2015). ...................... 279 
Taula 20. Aportacions de la Diputació de Barcelona al funcionament ordinari dels 
consorcis de turisme, 2010. ...................................................................................... 327 
Taula 21. Aportacions de la Diputació de Barcelona al funcionament ordinari dels 
consorcis de turisme, 2011 ....................................................................................... 328 
Taula 22. Participants en el focus grup 2015. Representants municipals i comarcals.
 ................................................................................................................................. 403 
Taula 23. Subvencions per a inversions, 1996. ........................................................ 405 
Taula 24. Subvencions per a inversions, 1997. ........................................................ 405 
Taula 25. Subvencions per a inversions, 1998. ........................................................ 405 
Taula 26. Actuacions PCAL Turisme, 1998-1999. .................................................... 406 
Taula 27. Subvencions per a inversions, 1999. ........................................................ 406 
Taula 28. Subvencions per a inversions, 2000. ........................................................ 407 
Taula 29. Subvencions per a inversions xarxa Barcelona, 2000-2002. ..................... 407 
Taula 30. Subvencions per a inversions, 2004-2007. ............................................... 408 
Taula 31. Subvencions per a inversions, 2008-2011. ............................................... 413 
Taula 32. Subvencions per a inversions, 2012-2015. ............................................... 417 
 

  



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la memòria del meu pare, que volia que el seu fill fos metge, però que va ser mestre, i 

desprès gestor esportiu.  

Un bon dia vaig dir al meu pare que em dedicaria al turisme i a conèixer i estudiar el nostre 

país. I que donaria classes a la universitat i faria un doctorat.  D’això n’estava orgullós.  

No va tenir un fill metge, però un doctor també li servia.  
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concret que no convergia necessàriament amb la necessitat de fer la tesi. Amb família 
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Escola Universitària d’Hosteleria i Turisme CETT va promoure la realització el curs de 

Postgrau: Gestió i desenvolupament de noves activitats d’oci i turisme per al curs 

1999-2000 i em van assignar com a membre del consell docent. Aquesta va ser la 

meva introducció en el mon de la geografia del turisme a través d’en Jordi Calabuig i 

Tomàs, aleshores treballador del grup CETT, i del Dr. Francesc López Palomeque, del 

Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat de 
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Per tant el meu primer agraïment al en Francesc López Palomeque, també director de 

la meva tesi i amic, que m’ha acompanyat en tots aquests anys fins a la finalització de 
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A continuació vull reconèixer a la Diputació de Barcelona la possibilitat que m’ha donat 

de treballar en un camp tant agraït com és la planificació i gestió turística del territori. 

És gràcies a aquesta feina que he pogut veure l’evolució i la configuració d’un sistema 

territorial de gestió del turisme únic, des dels seus inicis i fins el present, i que és 

objecte d’aquesta tesi: no l’hagués fet sinó fos sobre aquesta temàtica. I de la 

Diputació cal reconèixer el paper visionari del diputat Frederic Prieto i Caballé, que va 

saber veure l’oportunitat de contribuir des de la corporació provincial a una millor 

gestió del turisme a la província amb la creació de l’Oficina de Turisme Local; i 

evidentment agrair-li que confiés en mi per a engegar-la.  

 

I en el llarg d’aquests més de 20 anys agrair la col·laboració dels treballadors i 

directius que han passat per la Delegació de Turisme. En especial a la Mercè Creix, 

per organitzar-me l’agenda quan em semblava que era impossible, a la Teresa 

Malagón, que ha estat molt important per mi en la recerca d’informació de la 

corporació i als companys del Laboratori de Turisme que han contribuït a endreçar 

moltes dades sobre el turisme a la província. L’amic, company i ara doctor Damià 

Serrano per compartir neguits i reflexions que van més enllà del tema de la tesi i que 

algun dia hauríem d’escriure plegats. Els companys de la unitat de gestió territorial, 

especialment la doctora Alba Caballé, amb qui també hem dedicat hores a intentar 

millorar la competitivitat del turisme a la província. I al Pep Alboquers, el Roger Salvo i 

el Jordi Domènec (EPD) per ser-hi, que no és poc. I també a molts dels companys i 

companyes d’altres serveis de la Diputació, com ara d’espais naturals, esports, medi 

ambient i cooperació entre d’altres.  

 

Treballar com a cap de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació també m’ha donat 

l’oportunitat de compartir reflexions amb companys d’altres institucions, d’empreses 

consultores, d’universitats, que d’alguna manera han deixat algun gra de sorra en 

aquest document. La llista seria molt llarga, però voldria destacar el capital humà que 

representen els diferents tècnics que han treballat en els ens de gestió turística de les 

comarques de Barcelona i en els ajuntaments dels municipis turístics de la província. 

De tots ells és l’èxit de la creació del sistema institucional públic del turisme a la 

província de Barcelona. 
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RESUM 

 

El turisme a la província de Barcelona, des del punt de vista de la gestió pública és un 

fenomen recent. Dins el territori provincial podem localitzar municipis que ja estaven en 

el mapa de les destinacions turístiques europees de sol i platja els anys 70’s, però no 

és fins a finals dels anys 80’s i principis dels 90’s que els governs locals prenen 

consciència de la necessària gestió pública de l’activitat turística com un dels actors 

determinants dels sistema turístic. En aquest context, la Diputació de Barcelona, com a 

ens local supramunicipal pren un paper determinant en la configuració del sistema 

institucional públic del turisme a la província de Barcelona. L’aposta de la Diputació de 

Barcelona pel turisme impulsa un model de relació amb el territori que és 

substancialment diferent al rol desenvolupat per altres ens públics a Catalunya, en 

especial les altres diputacions provincials de Catalunya i el propi govern de la 

Generalitat. El model de gestió turística de la Diputació es configura en base a  dues 

línies de desenvolupament: una línia de de producte i promocional, clàssica entre els 

ens de gestió del turisme; i una altra basada en la cooperació institucional a través 

d’ens de gestió del turisme supramunicipals. Aquest model és exemplar i no es replica 

en altres corporacions provincials. 

 

Aquesta tesi doctoral analitza la creació d’aquest model de gestió fent un a 

aproximació gradual. En primer lloc es fa el plantejament de la recerca incidint en la 

importància de la gestió pública dins el sistema turístic i es contextualitza la recerca 

realitzada fins el moment en aquest camp. A continuació s’aborda el fenomen del 

turisme i la seva gestió a escala internacional i estatal en un període contemporani, 

fins arribar a Catalunya. La gestió del turisme a Catalunya mereix un capítol que 

permet conèixer tant el territori com l’evolució de la seva gestió i introduir l’espai de la 

província de Barcelona, que s’analitza en profunditat pel que fa als darrers 20 anys en 

els dos darrers capítols. Primer a través de la seva caracterització com a espai turístic i 

després amb descripció dels components principals de l’oferta i els principals 

indicadors de demanda. Finalment es descriu la configuració d’un model de gestió 

provincial on destaca la relació de la Diputació de Barcelona amb entitats de gestió 

turística supramunicipals, tot i tenint en compte l’evolució de la gestió turística de la 

ciutat de Barcelona. 
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Paraules clau: Gestió pública, turisme, diputacions provincials, Catalunya, província 

de Barcelona, espai turístic, consorcis, administració turística, govern local. 
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1. ORIGEN I CONTEXT DE LA TESI 

Aquesta Tesi Doctoral neix com a continuació i ampliació del Treball de recerca 

elaborat dins el programa de doctorat sobre Planificació Territorial i Desenvolupament 

Regional, bienni 2000-2002: “La gestió pública del turisme a Catalunya: el paper de la 

Diputació de Barcelona”. 

 

Aquell treball es va centrar en l’anàlisi del paper de les administracions públiques en el 

sistema turístic català. En aquest context el treball de recerca profunditzava en l’estudi 

de la gestió pública del turisme i en particular i de forma més detallada en el paper que 

ha tingut la Diputació de Barcelona en referència al seu àmbit territorial provincial. 

Sens dubte aquest primer treball representa una de les potes que fonamenten la 

proposta de Tesi Doctoral. 

 

L’anàlisi del sistema turístic català s’ha anat abordant de forma irregular al llarg del 

temps. En els darrers anys i fruit d’un intens debat del sector, incloent en aquest tant 

les administracions públiques com les associacions empresarials, han anat apareixent 

diferents aproximacions a la realitat turística del nostre país. En aquest context situem 

el Congrés de Turisme de Catalunya realitzat el desembre de l’any 2004 i el Pla 

Estratègic de Turisme de Catalunya 2005-2010, com també el Congrés de Turisme de 

Catalunya 2008 de Vilaseca - Salou. Més recentment, el govern de Catalunya ha 

elaborat el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i Directius Nacionals de 

Turisme 2020, i el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015. 

 

En concret, el Congrés de Turisme de Catalunya de l’any 2004 va ser organitzat 

directament pel sector empresarial liderat pel Consell de Cambres, amb la participació 

del sector públic com a patrocinadors. Malgrat això es van abordar temàtiques que 

feien referència directament al paper del sector públic i el seu paper en el 

desenvolupament turístic català. Les conclusions d’aquest Congrés forçaven els 

poders públics a tenir en compte els empresaris a l’hora de fer política turística en 

temes tant importants com el finançament de les accions per a la promoció del turisme 

a Catalunya. El Congrés de Turisme 2008, pel que fa a les conclusions, no va aportar 

elements prou significatius de canvi respecte al de 2004. 
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El Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2005-2010 va ser un encàrrec directe de la 

Conselleria de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya pretenia 

implicar la resta d’administracions i el sector empresarial català. El resultat del treball 

realitzat va ser una anàlisi i una diagnosi del turisme a Catalunya i un document amb 

les línies estratègiques bàsiques que havia de seguir la política turística de Catalunya 

en l’horitzó de l’any 2010. Aquest treball va ser el full de ruta del Departament de 

Turisme de la Generalitat de Catalunya per a aquest període. 

 

Però també en l’àmbit territorial de la província de Barcelona s’han dut a terme 

diferents processos de planificació del turisme que configuren una nova realitat de la 

gestió pública del turisme. L’Ajuntament de Barcelona va finalitzar un procés de 

reflexió estratègia de gairebé dos anys de durada (Pla Estratègic de Turisme de la 

ciutat de Barcelona 2015), una de les conclusions del qual és obrir la mirada de la 

destinació turística Barcelona més enllà dels límits municipal. La Diputació de 

Barcelona ha realitzat unes reflexions estratègiques (2008) que replantegen el seu pla 

estratègic realitzat l’any 1997. Altres entitats supralocals han confeccionat la seva 

pròpia planificació (Osona, Garraf, Vallès Oriental entre d’altres). Més recentment, la 

Diputació de Barcelona ha aprovat el seu propi Pla de Màrqueting Turístic (2012). 

 

En els darrers dos anys la gestió pública del turisme a Catalunya, i de retruc, a la 

província de Barcelona, s'ha vist condicionada per diferents fets que sens dubte 

incideixen en l'evolució de les polítiques públiques. 

 

En un context de crisi econòmica que afecta el finançament de les institucions, però 

també les iniciatives empresarials, el sector turístic a Catalunya s'ha vist també 

condicionat, tot i ser un dels sectors econòmics que, malgrat aquest  context, 

mantenen una certa vitalitat. 

 

El finançament públic català dins l'estat espanyol ha estat un dels fets determinants del 

creixement dels moviments polítics encaminats a promoure el dret a decidir el futur 

polític de Catalunya, dins o fora de l'estat espanyol. 

 

Aquests condicionants expliquen, entre altres, la implantació d'un impost sobre 

estades turístiques a Catalunya i l'encàrrec de dos processos de planificació 
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estratègica: el nou Pla Estratègic de Turisme de Catalunya que supera l'anterior Pla 

Estratègic 2005-2010 i que ha estat aprovat el juny de 2013 pel govern de Catalunya 

(Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013 – 2016 i Directrius nacionals de turisme 

2020), i del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015.  

 

L'entorn econòmic desfavorable per a les hisendes locals i especialment crític en molts 

municipis turístics ha provocat diferents reflexions sobre el model de gestió del 

turisme. L'impost sobre estades turístiques, aplicat en diferents destinacions 

turístiques internacionals, però amb diferents objectius i metodologies, serà objecte 

d'anàlisi en el projecte de tesi, ja que les circumstàncies de la seva implantació i el 

moment en que apareix després d'anys de debat sobre el tema1, condiciona sens 

dubte la política turística en les destinacions de la província de Barcelona objecte 

d'anàlisi. 

 

Per altra banda l'aparició de nous instruments de planificació a Catalunya determinen 

el sistema institucional públic del turisme. 

 

Un altre front d'anàlisi és el procés de reflexió obert entre la Diputació de Barcelona, 

l'Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona sobre la governança del turisme a 

l'anomenada "Destinació Barcelona", és a dir, aquell territori difós i no delimitat que 

ultrapassa el límits territorials del municipi de Barcelona, però que formen part del 

producte turístic "Barcelona". Aquest tema forma part d'un apartat específic del 

projecte de tesi que es confecciona a partir de la documentació de base en el Pla 

Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona 2015, però també de la documentació 

generada en un grup de treball específic entre les tres institucions creat per reflexionar 

sobre aquest tema. 

 

Finalment, encara que de moment de forma tangencial, no podem oblidar el debat de 

l’organització territorial de Catalunya que sens dubte pot afectar i alterar el mapa de la 

gestió pública en la demarcació de Barcelona. 

 

                                            
1
 Congrés de Turisme de Catalunya Girona 2004 i Vilaseca 2008 
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La modificació i evolució del mapa de la gestió pública del turisme a Catalunya es 

objecte d'anàlisi específic pel que fa a la província de Barcelona. Els instruments de 

planificació, la crisi econòmica, la crisi institucional, etc. tenen un reflex directe en la 

gestió de les destinacions turístiques catalanes, tant les consolidades en el litoral com 

en les més recents d'interior. 
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2. MOTIVACIONS 

El meu interès específic per realitzar aquesta Tesi Doctoral  és doble. En primer lloc, la 

voluntat i oportunitat de fer constar per primera vegada en un document una anàlisi 

acurada del desenvolupament turístic integral del territori delimitat per la província de 

Barcelona en el context del sistema turístic català i espanyol i en particular el del paper 

de les administracions públiques locals en la creació del Sistema Institucional 

Públic del Turisme a la província de Barcelona. La descripció d’aquest sistema, que 

ja s’apuntava en el treball de recerca (2002): “La gestió pública del turisme a 

Catalunya: el paper de la Diputació de Barcelona”, ha evolucionat i madurat 

intensament en el transcurs dels darrers 10 anys. Són diversos el factors que han 

contribuït a aquesta evolució: des de la crisi econòmica i de les administracions 

públiques a Catalunya, amb una incidència important en el finançament de les 

administracions locals en general, però també dels recursos dedicats al foment del 

turisme, la instauració de la denominada “taxa turística” a Catalunya i el renovat paper 

de l’administració autonòmica. 

 

I, en segon, lloc està la necessitat personal d’explicar l’evolució d’un projecte que he 

viscut des dels seus inicis des de dins de l’administració de la Diputació de Barcelona 

com a responsable tècnic de la planificació de la gestió turística des de l’òptica 

provincial. La voluntat d’aquesta tesi és també deixar constància del model 

desenvolupat a la província de Barcelona amb l’aportació de dades i informacions, 

moltes d’elles amb accés limitat, que permetin entendre millor la creació del sistema 

institucional públic del turisme a la província. 
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3. EL FENOMEN OBJECTE D’ESTUDI: LA IMPORTÀNCIA DEL 

TURISME AL TERRITORI DE LA PROVÍNCIA DE 

BARCELONA 

 

El territori de la província de Barcelona, en la seva globalitat, ha jugat un paper 

irregular en el desenvolupament turístic català, basat gairebé exclusivament en el 

model d’èxit dels anys 60 a 80: el sol i platja. Del territori provincial només es poden 

destacar d’aquest període els territoris de l’Alt Maresme, on ara fa mig segle van 

aparèixer els primers turistes atrets per la climatologia i les platges del nostre país; i 

també la costa del Garraf encapçalada pel municipi de Sitges. És en aquests territoris 

on es desenvolupa una infraestructura hotelera i d’acolliment important. La resta del 

territori provincial, d’interior, amb característiques geogràfiques, històriques i socials i 

culturals diferents, no apareix en el mapa turístic.  

 

Barcelona tampoc participa del desenvolupament turístic de les zones de litoral, però 

ha desenvolupat un model propi des de principis dels anys 90 que l’han convertit en la 

principal destinació turística de Catalunya i una de les principals ciutats receptores de 

turisme d’Europa, arribant a disposar d’una planta hotelera que representa el 50% de 

la totalitat de places de la província de Barcelona. 

 

Tanmateix, amb els canvis detectats en l’evolució de la demanda turística (estrangera, 

nacional i de proximitat) i amb l’acció determinada d’algunes administracions i 

empresaris locals, determinades destinacions barcelonines han fet evolucionar aquest 

paper. A diferència del desordre que es va viure en els primers anys del model de sol i 

platja, impulsat per sector turístics privats des de fora del país, les noves destinacions 

turístics situats a la demarcació de Barcelona responen a altres orígens i intenten fer 

que el turisme sigui un factor de desenvolupament del seu territori. Estem parlant de 

destinacions incipients de turisme interior i de muntanya, però també de municipis al 

voltant de la ciutat de Barcelona que busquen un paper complementari i 

descentralitzador de la destinació Barcelona i la introducció d’una oferta diferenciada 

de turisme de proximitat. 
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Finalment, aquelles destinacions madures de sol i platja situades en el litoral del 

Maresme i el Garraf també han iniciat un procés de reflexió que busca noves formes 

per reinventar el seu model turístic. 

 

En aquest escenari canviant la província de Barcelona s’ha dotat d’ens gestors del 

turisme que formen part d’un nou Sistema Institucional Públic del Turisme objecte 

d’anàlisi en aquesta tesi doctoral. Aquest Sistema Institucional, a més, ha evolucionat 

en molt poc temps per diferents motius que van des d’una crisi econòmica a una crisi 

institucional.  
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1. TURISME I GESTIÓ PÚBLICA 

 

Aquesta és una investigació sobre turisme i gestió pública en una determinada escala 

territorial i en un àmbit de gestió pública molt concret: la província de Barcelona i la 

Diputació de Barcelona. Però abans d’avançar en aquesta anàlisi interessa unes notes 

sobre què entenem per turisme i la seva interpretació sistèmica. 

 

 

1.1. El turisme i la seva interpretació sistèmica 

 

El terme "turisme" forma part del marc conceptual de les ciències socials i, al seu torn, 

està molt present en el llenguatge comú, en tots els àmbits de les societat i dels 

mitjans de comunicació, sense oblidar la seva incorporació a l'argot polític i tècnic de la 

gestió pública (López Palomeque, 2009). 

 

Per altra banda, el turisme és un fenomen complex. Les ciències socials han utilitzat la 

teoria de sistemes per tractar de reconèixer processos complexos on les societats, els 

territoris o les economies articulen parts que sumades configuren una totalitat 

funcional. En aquest sentit examinarem i reflexionarem sobre la realitat de fenomen 

turístic des d'una perspectiva metodològica que l’entén com un engranatge que 

funciona per la suma conjuntada de les seves peces. 

 

 

1.1.1. L’acotació conceptual del turisme 

El turisme és un terme no exempt d'imprecisió en el seu significat, malgrat el seu valor 

universal o, potser, precisament és a causa del seu ús generalitzat i indiscriminat que 

es justifica aquesta imprecisió. Podem dir que no hi ha una definició absoluta del terme 

"turisme". Avui es constata, doncs, una absència de definicions clares que delimitin 

l'activitat turística i la distingeixin d'altres sectors. 

 

Entre les definicions basades en una concepció espacial del turisme podem 

assenyalar  dos aportacions ja clàssiques: 
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Segons Knafou (1992: 852): "Turisme és una activitat econòmica i social que 

descansa en la necessitat de desplaçament temporal dels homes que viuen a les 

societats urbanes". I Segons Pearce (1988: 13): "Turisme és un conjunt de relacions i 

fenòmens sorgits dels viatges i de les permanències temporals de les persones que es 

desplacen principals per plaer o per recreació". 

 

Probablement, la definició que podem considerar més operativa és la proposada i 

utilitzada per l'Organització Mundial de Turisme (OMT) 2: “El turisme és un fenomen 

social, cultural i econòmic relacionat amb el moviment de les persones a llocs que es 

troben fora del seu lloc de residència habitual per motius personals o de negocis / 

professionals. Aquestes persones s'anomenen visitants (que poden ser turistes o 

excursionistes; residents o no residents) i el turisme té a veure amb les seves 

activitats, de les quals algunes impliquen una despesa turística”. 

 

Finalment, una aproximació integradora és la que ens proposa Vera et al. (1997: 401): 

"El turisme és, sobretot, una pràctica social de naturalesa espacial que és generadora 

d'activitats econòmiques i que ha deixat de ser marginal per convertir-se en 

estructural. De fet s'ha projectat sobre les diverses dimensions del conjunt de la 

societat malgrat els contrastos entre els països i entre els grups socials dels mateixos". 

 

Contemplant el turisme globalment com a fenomen social, i sigui quin sigui el marc 

conceptual, el fenomen turístic presenta almenys tres trets bàsics que li són propis: té 

un desenvolupament contemporani, presenta una naturalesa diversa i a més té una 

estructura complexa (López Palomeque, 2009). 

 

No és objecte d’aquest treball analitzar l’evolució del turisme com a fenomen 

contemporani ni la identificació de les distintes etapes en el seu desenvolupament. 

Tampoc és centrar-se en la seva naturalesa diversa. El fenomen turístic, com a conjunt 

d’activitats econòmiques, presenta diverses singularitats que, en bona mesura, 

obeeixen al paper que desenvolupa l’espai geogràfic, el territori, en el procés de 

producció/consum turístics (López Palomeque, 2009). 

 

                                            
2
 http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico  

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
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En canvi, si que convé fixar-nos més detingudament en la seva estructura complexa. 

Aquesta fa que sigui necessari utilitzar la teoria de sistemes per a interpretar el 

turisme. El turisme és un fenomen social d'estructura complexa i això condueix a la 

seva interpretació sistèmica donant lloc al concepte "sistema turístic”. Un dels 

components del sistema turístic són els actors, i entre ells l’administració pública 

(gestió pública del turisme). 

 

 

1.1.2. El sistema turístic 

Una aproximació sistèmica aplicada al turisme és necessària. La diversitat dels 

components que configuren, produeixen i determinen la dinàmica turística en el seu 

conjunt fa necessari un esforç de racionalització científica i d'aproximació 

metodològica.  

 

Per explicar l'estructura complexa del turisme -un altre dels seus trets bàsics- es 

recorre doncs a la teoria de sistemes. Un enfoc holístic, tractant el turisme com un tot 

de manera exhaustiva, permet dur a terme l'estudi sistèmic del turisme, que suposa 

l'ús del "sistema turístic" com a concepte i instrument d'anàlisi i interpretació de la 

realitat turística. 

 

Però, quins són els components del sistema turístic? Existeixen diferents 

aproximacions a la interpretació sistèmica del turisme i en totes elles adquireix 

rellevància la identificació dels agents (o actors) com a components fonamentals que 

participen en el procés de producció. 

 

L'esquema habitual de diferenciació dels agents del sistema turístic preveu la distinció 

entre agents públics i agents privats, o sector públic i sector privat, amb missions, 

competències i mecanismes de participació diferents en cada cas. Més recentment es 

proposa que, a més, es consideri un tercer sector, el sector "voluntariat" i finalment 

s’ha incorporat al sistema la necessària participació de la població local i la ciutadania 

en el seu conjunt. 

 

Segons Sancho (1999), els principals components del sistema turístic serien, en primer 

lloc la demanda, formada pel conjunt de consumidors (o possibles consumidors) de 
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bens i serveis relacionats amb l’activitat turística. En segon lloc situaríem l’oferta, 

composta pel conjunt de serveis i organitzacions involucrades activament en 

l’experiència turística. En tercer lloc situa l’espai geogràfic, que és la base física on té 

lloc la conjunció o trobada entre l’oferta i la demanda i on situa la població resident, 

que si bé no és per en sentit estricte un element turístic, es considera un factor molt 

important de cohesió o disgregació segons s’hagi tingut en compte a l’hora de 

planificar l’activitat turística. Finalment, Sancho situa com a darrer component del 

sistema turístic als operadors del mercat, que són aquelles empreses o organitzacions 

que tenen com a funció principal facilitar la interrelació entre l’oferta i la demanda. 

Entren en aquesta consideració les agències o agents de viatge, les companyies de 

transport regular i aquells organismes públics i privats que, a través de la seva feina 

professional són responsables o actors de l’ordenació i la promoció de l’activitat 

turística. 

 

Una altra proposta, en aquest cas de Vera et alt. (2011), presenta com a components 

del sistema turístic els turistes, els mecanismes públics i privats, els sistemes de 

transports i la destinació turística o territori. 

 

Els turistes com a consumidors que decideixen - i estan condicionats en la seva 

decisió pel seu perfil sociodemogràfic, pels mitjans de comunicació (actualment 

afegiríem les xarxes socials i altres mitjans de comunicació digital), pels operadors 

turístics – en el seu temps de lleure, viatjar des del seu lloc de residència habitual per 

satisfer les seves motivacions i imatges mentals sobre diferents recursos d’atracció 

turística. Expressat en termes econòmics, la demanda turística segmentada, des de 

l’espai emissor, per motivacions i perfil socioeconòmic, que ocasiona “el consum dels 

no residents” en la destinació. 

 

Els mecanismes públics i privats que promocionen i comercialitzen els recursos 

turístics convertint-los en productes; incentivant, creant i fent possible satisfer les 

motivacions dels turistes. Normalment es distingeix entre promoció de la imatge 

turística per les institucions públiques (màrqueting territorial i urbà) i la comercialització 

dels productes turístics per les empreses turístiques en un ambient d'alta competència; 

aquesta frontera tendeix a difuminar-se per la necessitat de portar "just a temps" als 

mercats estratègies conjuntes publico-privades de promoció i comercialització. 
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Els sistemes de transports, connectivitat i de mobilitat turística que organitzen els 

viatges entre espais emissors i receptius. Aquests en articulació productiva amb els 

proveïdors dels serveis turístics, dissenyen estratègies prefordistas (o artesanals), 

fordistes (producció seriada i en massa del turisme) o postfordistes (flexibles) en els 

fluxos turístics. 

  

I finalment la destinació turística o territori, que posseeix una marca més o menys 

reconeguda en els escenaris d'alta competència per atraure fluxos turístics. En la 

destinació, podem distingir al seu torn els següents components bàsics: 

 

 Els recursos d'atracció turístics que són al cap i a la fi les peces motivadores de 

tota la circulació del sistema turístic; tant naturals o culturals, com creats "ad 

hoc" (per exemple, productes recreatius i d'oci temàtic); 

 La societat local que participa i decideix en major o menor grau en els impactes 

econòmics i culturals que origina la dinàmica turística en el seu propi territori. 

Semblaria que el procedent, encara que resulti difícil i complex en el món real, 

és que la societat local controli com més millor -i per tant maximitzi en el seu 

profit els fluxos turístics- els impactes econòmics que origina el turisme a la 

destinació; i minimitzi els impactes que condicionen la sostenibilitat ambiental i 

l'autenticitat cultural del seu territori ara "turistificat". 

 L'oferta central i de serveis que fan possible que aquests recursos puguin ser 

consumits i comercialitzats per la demanda turística: allotjaments, restaurants, 

comerços, equipaments d'oci etc. L'adequació de l'oferta justifica en la majoria 

de les ocasions una transformació immobiliària i urbanística - i el seu 

conseqüent impacte ambiental i transformador- d'un rang que depèn de 

l'especialització turística del territori (no tant hauria de succeir en espais amb 

singularitat mediambiental i cultural). 

 I les infraestructures i equipaments d'accessibilitat, hidrològiques i generals que 

articulen qualsevol territori i específicament els turístics (aeroports, sanejament 

integral, massa comercial, equipaments temàtics i d'oci). 

 

D’ambdues propostes podem destacar la interrelació i interdependència implícita en 

l’estructura complexa formada pels seus elements, la necessitat de tenir en compte 
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tots els components del sistema per a una millor comprensió del turisme. A un altre 

nivell destacar la participació i el joc dels agents, en particular el protagonisme de 

l’administració pública en els processos de producció i de consum turístic. 

 

La concepció sistèmica del turisme posa de manifest la funció de l’espai geogràfic i la 

importància de la dimensió territorial del turisme. En definitiva, la importància de la 

destinació turística, de les estructures preexistents i de la població amfitriona en el 

conjunt del fenomen turístic. 

 

La geografia del turisme discrimina entre diferents classes de sistemes turístics, la 

seva maduresa, el cicle de vida, les seves característiques i les seves patologies; i 

això ho fa almenys a través de tres eines pròpies de la disciplina geogràfica i de la 

Geografia del Turisme: 

 Les escales territorials. 

 L'anàlisi de la diversitat ecològica, social i econòmica dels territoris dedicats al 

turisme. 

 L'articulació entre espai emissor, mobilitat i destinació turística. 

 

 

1.1.3. L’administració pública com a component del sistema turístic 

Un cop constatat el funcionament del turisme com a sistema amb diferents 

components, un dels quals és l’administració pública, convé aprofundir en el paper del 

sector públic en aquest sistema, atesa la temàtica i l’objectiu de la tesi. 

 

La participació del sector públic o administració pública ve justificada per diferents 

raons depenent del context sociopolític i històric. 

 

L’escenari actual del turisme, en un context de globalització i de desregulació, exigeix 

nous continguts i noves formes de gestió pública, una nova política turística, però en 

cap cas això ha de suposar que l’Estat deixi de ser un agent participant en el sistema 

turístic. Entre les diferents raons s’ha de remarcar que la millora de l’entorn a través de 

les actuacions de l’administració pública a qualsevol nivell (ja sigui comunitari, estatal, 

regional o local) esdevé un factor clau de la competitivitat de les zones turístiques. 
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La política turística actual requereix de l’actuació conjunta i coordinada del sector 

privat, públic i la societat civil que faciliti la consecució de la competitivitat a través de 

la qualitat, l’eficiència i la responsabilitat. 

 

La participació del sector públic -o Administració pública- apareix justificada per 

diverses raons, depenent del context sociopolític i històric. El focus d’aquesta 

investigació estarà centrat, precisament, en la participació del sector públic en la 

creació del sistema de gestió del turisme a la província de Barcelona. 

 

1.1.3.1. Justificació de la participació i intervenció de l’administració pública en el 

turisme 

Els diferents motius que justifiquen de forma genèrica la intervenció de l’administració 

pública en el sistema turístic es poden resumir en els següents: 

 L’existència d’estructures de mercat imperfectament competitives i per tant, la 

necessitat de corregir els efectes no desitjats o errades d’aquestes estructures. 

 L’existència d’uns bens públics. L’activitat turística està estretament 

relacionada amb l’existència de bens públics a dues escales: per una banda el 

turisme es sustenta sobre recursos naturals i culturals de caràcter públic o 

col·lectiu, i per altra, la pràctica turística es desenvolupa principalment sobre 

escenaris conformats majoritàriament per espai públic. 

 La funció de l’administració d’afavorir les externalitat positives de l’activitat i 

atenuar o disminuir les externalitats negatives a través de mecanismes i 

instruments que evitin els impactes de l’activitat, els costos socials, etc. 

 

Tanmateix es poden apuntar altres motius d’igual rellevància pels quals el turisme és 

objecte d’especial atenció per part de l’Estat (López Palomeque, 2009). Podem 

resumir aquest motius en: 

 La mateixa raó de ser de l'administració pública: l'aprofitament i l'explotació 

dels recursos (tot tipus de recursos, entre ells els turístics) del país per tal de 

crear riquesa, distribuir-la i aconseguir el benestar dels seus habitants. 

 El valor afegit que suposa una activitat exposada a la seva instrumentalització 

(i no exempta de ser utilitzada en defensa o promoció de determinats postulats 
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polítics), estratègia que es fonamenta en el valor afegit del seu significat 

(dimensió social, comunicativa, mediàtica, etc..). 

 El valor estratègic del turisme, que es manifesta a diferents escales i en l'àmbit 

econòmic, el territorial i el polític. 

 El fet que només l'administració pública concep els "llocs i destinacions 

turístiques" com a unitats de gestió i àmbits operatius d'actuació, fet que 

permet aconseguir la qualitat i competitivitat de les destinacions-producte 

turístics. 

 

1.1.3.2. Formes d’intervenció de l’administració en l’activitat turística 

L’administració intervé en l’activitat turística de diferents maneres que manifesten 

també la seva importància en l’articulació del sistema turístic.  

 

Per una banda és creadora d’economies externes, per exemple a través de la 

construcció d’infraestructures diverses, totes elles necessàries, com per exemple 

carreteres, aeroports, xarxes de ferrocarril, però també equipaments culturals com 

museus, centres d’interpretació, creació i gestió de parcs naturals, i finalment a través 

de la formació professional del sector turístic. 

 

Per altra banda l’administració és impulsora directa de l’activitat turística a través de 

les accions de promoció i informació turística o del foment del turisme amb polítiques 

de subvencions i crèdits. 

 

També és protagonista i agent directe en la dinàmica del sector turístic creant 

empreses turístiques pròpies o concretades amb el sector privat (en el cas de l’estat 

espanyol un bon exemple seria la cadena de Paradores de España3), empreses de 

serveis o agències de viatges entre d’altres. 

 

Finalment, i no menys important, l’administració actua com a àrbitre de la resta 

d’agents del sistema que intervenen en les activitats turístiques i en la conformació de 

les destinacions turístiques. Àrbitre, ja que elabora les normes i lleis que conformen el 

marc legal d’actuació que regula la participació dels altres protagonistes dels sistema. 

                                            
3
 www.paradores.es  

http://www.paradores.es/
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1.1.3.3. Caràcter de l’administració turística 

Tot i que en aquesta tesi ens centrarem en el paper central d’una administració 

territorial a escala provincial, convé recordar que l’administració pot tenir un caràcter 

territorial, institucional o corporatiu. 

 

En el cas de l’administració territorial, els nivells resultants de l’organització política 

administrativa del territori a l’estat espanyol serien l’Administració general de l’Estat, el 

nivell regional a través de les comunitats autònomes i, finalment, les corporacions 

locals, que en el cas de Catalunya es declinen en administració municipal, comarcal i 

provincial (Arcarons, 2010). 

 

L’administració turística de caràcter institucional es manifesta en les diferents 

“personificacions instrumentals” creades per les administracions públiques per apropar 

l’administració al dret privat a través per exemple de patronats i que es desenvolupen 

en els diferents nivells territorials. 

 

Finalment, l’administració turística de caràcter corporatiu inclourien l’associació de 

persones jurídiques i físiques com ara mancomunitats (associació de municipis per a 

l’execució comú d’obres i serveis de la seva competència) i consorcis (persones 

jurídiques creades per l'associació d'alguna administració territorial i algunes empreses 

privades (entitats privades sense ànim de lucre), associacions privades o persones 

físiques). Sobre la figura del consorci tindrem ocasió de parlar amb més profunditat en 

capítols posteriors4. 

 

1.1.3.4. Enfoc de la intervenció o de la política pública 

Per acabar aquest apartat convé remarcar que l’administració pública en turisme pot 

tenir diferents enfocs. La naturalesa de la seva intervenció pot ser territorial, la més 

evident, però també i instrumental, intervenint en turisme a través d’una política 

monetària, fiscal, laboral o educativa. 

                                            
4
 Vegeu apartat 5.3. 
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Aquesta intervenció pot ser explícita, la que correspondria a l’administració turística, 

però en molts casos és implícita o indirecta, a través de les actuacions d’altres 

administracions. Aquestes actuacions poden ser tant o més importants que les 

explícites, quan estem parlant d’infraestructures de transport, polítiques de seguretat, 

entre d’altres. Aquests diferents tipus d’intervenció són les que acaben de confirmar la 

transversalitat de l’activitat turística, també dins de la pròpia administració. 

 

En veure els components clau del sistema turístic es pot afirmar que el turisme és una 

activitat transversal, pluridisciplinar i que es complementa amb molts sectors d’activitat  

i explica que són moltes les polítiques que tenen que veure amb el turisme (López 

Palomeque, 1999). Això ho podrem constatar en la pròpia organització de la Diputació 

de Barcelona5. La transversalitat ve donada, no  només entre els diferents elements el 

sistema turístic (coordinació entre els sistemes de transport amb l’oferta hotelera i amb 

la senyalització viària entre d’altres), sinó entre les diferents administracions públiques 

i els mateixos departaments de les administracions. Aquest darrer fet és en alguns 

casos dramàtic en el nou marc polític de descentralització (i duplicació) de 

competències públiques6. 

 

L'actualitat turística des d'una perspectiva global, s'inicia en el moment que el turista 

inicia el viatge (sortida del cotxe, aeroports, estació de tren, etc.) o fins i tot des del 

moment en què s'acudeix a les agències de viatges, però és sobre els municipis, el 

territori de destinació, on es desenvolupa l'activitat turística i on recau la principal 

responsabilitat en la resolució d'alguns dels problemes més importants relacionats 

amb l'activitat turística. 

 

Aquests problemes no es limiten als que podríem pensar com a pròpiament turístics: 

allotjament i restauració, sinó que tenen un abast molt més ampli que passa per 

l'estructuració del comerç, els serveis públics, la neteja, la seguretat, la protecció de 

l'entorn, i fins i tot, les activitats populars i tradicionals. El cas és que el fenomen 

turístic té una gran importància en diferents sectors locals, en major o menor escala, 

segons es tracti d'un municipi eminentment turístic o d'un municipi que s'iniciï en 

                                            
5
 Vegeu capítol 4 

6
 Vegeu capítol 3 
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aquesta activitat econòmica o li sigui complementària. Cal tenir en compte que la 

incidència tant pot ser positiva com negativa. A escala local hi ha unes repercussions 

clares a nivell econòmic i urbanístic. 

 

Incidència econòmica: Les destinacions turístiques locals reben beneficis econòmics 

i socials importants que es poden resumir en: 

1) Aportació al territori i a la societat de recursos (ingressos) econòmics externs 

2) Desenvolupament local que es focalitza en: 

 Noves inversions i noves activitats econòmiques 

 Complement a les activitats tradicionals 

 Nous llocs de treball 

3) Creació de noves infraestructures, equipaments i/o serveis que suposen una 

millora de la qualitat de vida local. 

4) Màrqueting territorial, entès com la generació de prestigi i reconeixement pe a la 

destinació que acull aquesta activitat (Capellà, 2010). 

 

Normalment es produeix una valorització dels recursos naturals amb una possible 

creació de riquesa i perill d'especulació. En aquestes circumstàncies es corre el perill 

que els beneficis de l'increment d'activitat econòmica al municipi (sobretot en la 

generació de llocs de treball) no repercuteix en els seus habitants i incideixi en 

persones arribades d'altres àmbits i territoris. L’activitat turística, per altra banda crea 

tensions i disfuncions a les hisendes públiques ja que, si en un primer moment, en la 

transformació d'un municipi no turístic en un de turístic, apareixen plusvàlues i 

ingressos per llicències d'obres que creen una sensació de riquesa que en realitat és 

només temporal, en un segon moment, quan es consolida el sector turístic, s’han 

d'oferir serveis que s'han de dimensionar per a una població molt més àmplia que la 

censada (població assistida). Finalment, també cal tenir en compte que amb l’activitat 

turística es creen noves activitats empresarials i nous llocs de treball relacionats 

directa o indirectament amb el turisme: serveis, comerç, restauració, construcció, etc. 

 

Incidència territorial i urbanística: El turisme, sens dubte, pot provocar impactes 

territorials que dificulten la gestió de les destinacions. ocupació de la primera línia de 

mar, degradació del paisatge que comporta directament la depreciació turística,  la 

despersonalització dels centres urbans són alguns d’aquests impactes negatius 
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(Capellà, 2010). La temptació d'extreure un gran rendiment econòmic a mig i curt 

termini a partir de l'explotació immobiliària, sense una planificació territorial que 

hipotequi un desenvolupament futur sostenible ha estat el model de desenvolupament 

utilitzat durant els anys setanta i vuitanta a tot el litoral català. Les conseqüències 

d’aquest model de desenvolupament, (o potser hauríem de parlar de l’absència de 

model) ha portat a desastres territorials com l de determinades zones de la costa de 

Mallorca (Calvià, Palma, etc.) i també a la comarca del Maresme (Calella, Pineda, 

Santa Susanna). Aquests fets justifiquen la necessitat d’intervenció pública en la 

planificació urbanística i territorial amb l’objecte de no reproduir aquests modes 

depredadors en altres territoris.  

 

 

1.2. Administració pública i escala local: qüestions rellevants 

 

Una vegada detectat el rol de l’administració pública com a actor principal  del sistema 

turístic interessa en aquesta ocasió focalitzar l’atenció en la relació de l’administració 

pública a escala local. Per fer-ho identifiquen diverses qüestions rellevants que 

sintetitzen l’esmentada  relació. 

 

 

1.2.1. Perquè plantejar polítiques turístiques a nivell local? 

La política turística seria el conjunt d’activitats, decisions y processos que impulsen 

actors governamentals – en ocasions en col·laboració amb altres actors – amb la 

intenció d’intentar assolir objectius diversos relacionats amb el turisme (Velasco, 

2011). 

 

En les polítiques turístiques en combinen, de manera variable, cinc grans objectius, 

amb diferents intensitats, matisos segons el sistema polític, el grau de 

desenvolupament general, o del país (Velasco 2016): 

 El creixement de l’activitat o la seva reconversió per no perdre competitivitat. 

 Crear les condicions adequades per a que l’activitat turística  pugui 

desenvolupar-se generant els mínims conflictes possibles amb altres usos del 

territori. 

 Garantir la bona experiència del turista. 
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 Atesa la transversalitat del turisme, garantir el treball conjunt amb els altres 

actors del sistema. 

 Disposar del coneixement necessari per a la gestió i transferir-la als actors 

 

El municipi com a destinació turística no pot restar aliè al desenvolupament del turisme 

al seu territori. I els ens locals poden intervenir decisivament en aquest 

desenvolupament. L'activitat turística es desenvolupa en un espai geogràfic homogeni, 

concret on s'organitzen les relacions comercials, les infraestructures necessàries, una 

estratègia de comunicació i comercialització i un seguit de productes turístics. Aquest 

espai turístic coincideix amb una gestió local. I tot i que molts dels factors que hi 

intervenen depenen d'accions administratives a nivell regional, nacional o estatal, una 

gran part són competències dels ens locals. En aquest sentit els correspon un paper 

decisiu en la determinació i la consecució dels objectius instrumentals, el 

posicionament, la qualitat i l’eficiència de les destinacions turístiques (Fayos-Solá 

2004). 

 

 

1.2.2. Competències dels ens locals 

A continuació es presenten algunes de les competències locals més importants que 

intervenen de forma important en el desenvolupament turístic del territori. 

 

Reordenació del territori i gestió del medi ambient: Els estàndards normals que 

són vàlids per altres poblacions no ho són en absolut per a municipis turístics que ha 

d'atendre una població de fet força superior a la de dret. Això implica una planificació 

molt més acurada i detallada pel que fa a l’ordenació del territori (reconversió de 

determinades àrees o equipaments, qualificació de terrenys, plans d'ordenació urbana, 

plans especials, etc.), la gestió del medi ambient (depuradores, serveis de neteja, 

jardineria) i la dotació de serveis públics (sanitat, seguretat, equipaments esportius, 

etc.). En definitiva,  ha de tenir cura en la recuperació del paisatge i del medi ambient 

tant rural com urbà, amb una especial atenció del futur manteniment.  

 

Disseny urbà: Els atractius d'un municipi depenen en un elevat grau de la concepció 

general del disseny urbà. Cal lluitar contra l'agressió paisatgística que provoca el 

desordre publicitari, la manca de sensibilitat arquitectònica, la desaparició del tipisme i 
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d'alguns edificis o construccions emblemàtiques. Davant aquest perill cal estudiar els 

factors que podrien fer desaparèixer el caràcter típic de la població i establir una 

planificació per recuperar-lo i conservar-lo. Tot això és factible a través de les 

ordenances municipals. 

 

La recuperació d'aquests elements posa de manifest que les poblacions turístiques 

tenen un alt component d'aparador. La població turística necessita, a més, espais i 

serveis per a la contemplació i el gaudi que cal tenir en compte (àrees per a vianants, 

miradors, etc.). Aquests serveis, però, s' han de tenir en compte també com a serveis 

als ciutadans. El mobiliari urbà és un factor fonamental. 

 

Adequada senyalització i existència de punts d'informació: El municipi turístic 

necessita d'una senyalització patrimonial i d'itineraris que sigui comprensible i de 

qualitat. Els dèficits de senyalització no només poden afectar a les destinacions més 

turístiques, sinó que també es detecten en els territoris d’interior on es desenvolupa 

una incipient activitat de turisme rural (Cànoves –Dir-, 2004). En funció del tipus de 

turisme (nacional, estranger, etc.) aquesta senyalització haurà d'ésser en diferents 

idiomes. L'existència d'uns punts d'informació a nivell local connectats amb altres 

punts i sistemes d'informació turística a nivell comarcal, regional o nacional són 

imprescindibles en tot municipi turístic no només per donar servei d'informació al 

turista sinó també per obtenir informació de la demanda, oferir serveis de reserva, etc.  

 

Seguretat ciutadana: Cal preveure durant les temporades altes els reforços i la 

coordinació necessària entre les diferents forces de seguretat. En un municipi turístic 

en aquest períodes s'incrementen els problemes de regulació de trànsit, de vigilància i 

compliment de les ordenances municipals, de vigilància especial en zones de bars i 

discoteques o de protecció de l'oci del turista. 

 

Pol·lució acústica: La tranquil·litat i la qualitat és una exigència del turista i també del 

ciutadà. Els sorolls poden venir d'establiments industrials, de les obres i d'alguns 

establiments nocturns i del trànsit (especialment motocicletes). Els establiments 

industrials no estan en zones turístiques. Les obres però afecten a la contaminació 

acústica. Cal preveure amb temps per minorar el seu efecte (ordenances municipals 

que impedeixin les obres en temporada alta). En tot cas, cal intentar un consens entre 
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el sector hoteler, el de la construcció i l'administració. Les ordenances també han de 

marcar, previ pacte amb el sector, el límit sonor permès en bars i discoteques. Tot i les 

ordenances, el control de la contaminació acústica del trànsit depèn de la capacitat 

pressupostada per invertir en control i vigilància. A més de les competències descrites, 

el municipi, conjuntament amb el sector privat turístic, hauria d'estimular la qualitat en 

els establiments turístics a través de segells de qualitat, de crear una imatge d'àrea 

turística i programar la seva utilització i reservar els fons necessaris per a la seva 

difusió, de pactar un Pla de Màrqueting Turístic que permeti conèixer millor el mercat 

turístic, les seves necessitats i motivacions, conèixer millor el nostre producte, reforçar 

els punts forts i millorar els febles, etc.  

 

 

1.2.3. El finançament dels municipis turístics 

Tot i que els municipis turístics pateixen un seguit de dificultats específiques es pot dir 

que el principal problema de tots els municipis a Catalunya, per tant també els turístics 

és el seu finançament.  En el cas dels municipis turístics la necessitat de finançament 

acaba sent determinant per mantenir la competitivitat turística. Els importants beneficis 

econòmics del turisme internacional han estimulat una cursa creixent entre les 

destinacions per assolir majors quotes de mercat. I més mercat, més turisme, també 

implica més població, més demanda de serveis, i per tant una major necessitat de 

despesa que el sistema de finançament local no ha previst i genera, a priori, un 

desequilibri que pot derivar en un dèficit crònic o en una subprovisió de serveis públics 

(Ruiz García, 2012). En el capítol 3.3 sobre Gestió Pública de Turisme tindrem ocasió 

d’aprofundir en aquesta problemàtica. 

 

La participació en els tributs de l'Estat és la via més important de finançament ordinari 

dels municipis.  Els criteris de distribució de l'esmentada participació en els municipis 

s'efectuen en funció de la població de dret, fet que perjudica clarament els municipis 

turístics ja que aquests, amb població de dret de baix nombre d'habitants, han de fer 

front temporalment a un índex d'ocupació que multipliquen per 2 ó 3 vegades la seva 

població de fet. La situació s'agreuja si es té en compte que els coeficients correctors 

afavoreixen els municipis de major població, que no són en general els turístics. 
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Pel que fa als tributs propis, l'Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) pot ser interessant 

si es genera molta activitat empresarial. L'impost sobre construccions i de l'increment 

del valor dels terrenys només són importants en el moment que s'inicia un procés 

important de construcció d’infraestructura turística, però no es pot dependre d'aquest 

impost.  Per tant, la situació en la que es troba un municipi turístic és la següent: d'una 

banda ha d'assumir una responsabilitat cada cop més gran en l'oferta turística que 

requereix una oferta de gran qualitat en els serveis públics i, per altra, el no 

reconeixement de la població estacional (no de dret) a l'hora d'assignar les 

transferències financeres als municipis crea una situació de desavantatge comparatiu 

important. 

 

Aquest fet fa que el suport, també econòmic, que pot prestar un ens local com la 

Diputació de Barcelona prengui un pes específic força important. 

 

 

1.2.4. Problemes actuals de les destinacions turístiques 

Vistos  els apartats anteriors queda clar el paper de la gestió pública local en el 

desenvolupament del fenomen turístic. Per complementar aquesta informació en 

aquest capítol enunciarem i comentarem alguns dels problemes que pateixen o poden 

patir les destinacions turístiques tant les consolidades com aquelles que volen fer-se 

un forat en el difícil i competitiu món del turisme. Evidentment, no tots els problemes es 

donen en un mateix indret ni al mateix temps, però val la pena fer-se una petita llista.  

 

Les competències de les diferents administracions: Sembla estrany la quantitat 

d'administracions que operen sobre un mateix territori en temes de turisme: la 

municipal, la local supramunicipal (consells comarcals i diputacions), l'autonòmica, la 

de l'Estat; i, fins i tot la comunitària. Cal especificar les competències de cadascuna 

d'elles i buscar les sinèrgies necessàries per treure'n un bon rendiment. 

 

La confusió i el divorci entre gestió cultural, gestió esportiva, mediambiental o 

turística: El turisme és activitat econòmica. Per tal que una visita a un museu, a un 

espai natural o a una església generi aquesta activitat econòmica s'han de tenir en 

compte tot un seguit de recursos instrumentals (allotjaments, restauració, activitats, 

transports,...) que la facin possible. 
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La manca de visió territorial del producte turístic: Sovint, els municipis turístics 

veuen en el seu veí un possible competidor sense adonar-se que una oferta comuna 

reforça i enforteix una destinació. 

 

La manca de definició del model turístic que es pretén desenvolupar: Molts 

municipis que veuen en el turisme una oportunitat de desenvolupament econòmic es 

llencen a l’aventura turística sense haver definit prèviament el seu model de 

desenvolupament turístic. D’aquesta manera, ofereixen al mercat una gran diversitat 

de recursos i activitats, moltes d’elles incompatibles pel que fa als possibles mercats 

receptius; a més, aquesta indefinició els porta a tenir moltes dificultats per adreçar-se a 

un sector de demanda concret. 

 

La llista podria seguir però aquesta reflexa, malauradament, la situació en què es 

troben algunes de les destinacions turístiques catalanes. Molts d'aquests problemes 

tenen solució a partir de les competències que tenen els municipis turístics i que hem 

descrit en el capítol anterior. 

 

 

1.2.5. El paper d’una administració local supralocal en la cooperació i el suport 

al turisme local 

Al llarg de tot el treball de recerca estarem descrivint, i en certa manera avaluant, les 

tasques que realitza una administració pública supralocal en el desenvolupament 

turístic del seu territori, concretament en el cas de la Diputació de Barcelona. 

Independentment de les valoracions que s’obtinguin, en el marc administratiu actual7, 

el paper d’una Diputació pot ser no només subvencionador, sinó cooperador i peça 

clau en la planificació turística d’una territori determinat. Posant un símil, es pot 

recórrer a l’exemple del futbol: per poder practicar un esport reglamentat com el futbol, 

a més dels equips, dels àrbitres i d’una federació que organitzi les competicions, és 

necessari que el terreny de joc estigui en bones condicions: els marcatges de les línies 

de joc, les porteries, la gespa, les grades, etc. I també cal que l’ens que gestiona el 

camp tingui recursos per finançar el manteniment del camp. 

                                            
7
 Vegeu capítol 3 
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El paper de la Diputació, com a ens provincial, seria precisament adequar l’escenari on 

es desplega el turisme local en perfectes condicions per al seu desenvolupament a 

través de: l’ordenació del territori, la planificació del turisme local, l’adequació 

d’infraestructures vitals pel desenvolupament turístic, el suport econòmic als municipis 

i la formació de tècnics locals entre d’altres. 
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2. APORTACIONS A L’ESTUDI DE LA GESTIÓ DEL TURISME A 

ESCALA LOCAL 

 

Aquesta tesi doctoral es caracteritza per dos trets distintius en els qual es fonamenta 

pràcticament tota la investigació i a partir dels qual pretén realitzar una aportació 

innovadora en el camp de l’anàlisi territorial del turisme. En primer lloc, l’escala 

territorial a través d’una investigació sobre el sistema institucional de gestió pública del 

turisme que es crea a nivell provincial (escala local supramunicipal) en la província de 

Barcelona. En segon lloc, l’anàlisi exhaustiu del sistema de gestió pública de l’àmbit 

territorial de la província de Barcelona, conformat per una amalgama d’institucions 

públiques municipals, comarcals i personificacions instrumentals d’aquestes, a més de 

la relació que s’estableix entre elles i els nivells superiors, regionals i estatals. 

 

 

2.1. La investigació acadèmica: tesis doctorals 

 

En els darrers anys ha augmentat l’interès per la recerca del turisme a Catalunya i això 

s’ha concretat, entre d’altres coses, en la realització de diverses tesis doctorals. En 

aquesta ocasió recollim i comenten les que considerem que tenen una major relació 

amb l’àmbit i el objecte d’estudis de la nostra recerca. 

 

L’estudi del paper de les administracions locals i el seu funcionalment és un tema 

recurrent en diversitat de tesis i investigacions en els diferents camps d’actuació de 

l’administració local. El paper dels ajuntaments en la gestió dels municipis és l’àmbit 

més treballat, tanmateix, dins els diferents nivells de l’administració local recollides per 

la legislació espanyola, el nivell provincial és dels menys estudiats. En les diferents 

consultes realitzades a fons documentals i repositoris d’investigacions no hem trobat 

cap tesi que centri la seva investigació en la gestió pública del turisme en àmbit 

provincial i la seva relació amb estructures de gestió turística regionals. Aquesta 

realitat a efectes de treballs de recerca es manifesta també en la pròpia societat, atès 

que el paper de les institucions locals que gestionen les demarcacions provincials és 

també força desconegut per la ciutadania. Tanmateix hi ha interessants aportacions a 
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l’estudi de la gestió turística a escala municipal realitzades en períodes recents a 

Catalunya.  

 

Barcelona, com a destinació turística internacional ha estat objecte de treballs d’anàlisi 

molt interessants des d’una perspectiva evolutiva, igual que la present tesi doctoral, 

entre les quals cal destacar la investigació realitzada per la Palou Rubio (2011): 

“Barcelona, destinació turística. Promoció pública, turismes, imatges i ciutat (1888-

2010)” , que analitza el procés de construcció turística de la destinació Barcelona des 

d’una perspectiva històrica i comparativa, que es centra en la intervenció efectuada 

pels agents de promoció municipals succeïts al llarg del temps. Aquesta tesi destaca, 

entre d’altres aspectes, com el procés d’institucionalització del turisme ha comportat la 

construcció d’una categoria hegemònica del fet turístic a Barcelona, al mateix temps 

que s’analitzen les raons i mecanismes que les institucions han desenvolupat per tal 

de legitimar socialment l’activitat turística, atorgant-li un valor econòmic i alhora 

sociocultural.  

 

Altres tesis centrades en Barcelona tenen com a referent d’èxit de la gestió turística a 

Europa la ciutat de Barcelona. Xurigué Camprubí (2015), en la seva tesi: “Estratègies i 

resultats en el desenvolupament de Barcelona 1990-2010. Un estudi de les polítiques 

de màrqueting territorial, i dels seus costos i beneficis, per als grups socials i districtes” 

avalua els beneficis i els costos que han generat les polítiques de màrqueting territorial 

a Barcelona, entre 1990 i 2010, per als grups socials i els districtes de la ciutat. Es 

pren el cas de Barcelona, com a exemple de ciutat europea que ha experimentat èxit 

en la seva promoció, en termes turístics, d’imatge i econòmics, tot i reflectir costos 

socials, econòmics, urbanístics, ambientals i del conjunt de projecte, derivats del 

mateix procés de desenvolupament. 

 

Habitualment, l’anàlisi de la gestió del turisme en els municipis es realitza des d’una 

perspectiva que afecta o bé algun dels àmbits de gestió dels municipis turístics o amb 

turisme, com por ser el finançament, la gestió de la sostenibilitat turística o la 

competitivitat entre d’altres temàtiques. Destaquem en el cas de tesis que aborden el 

finançament dels municipis turístics la investigació de Rigall i Torrent (2003): 

“Hisendes locals i turisme: tres assaigs”, que estudia la situació financera a la qual 

s'enfronten els municipis a l'hora de proveir els béns i serveis públics, especialment en 

http://www.tesisenred.net/handle/10803/21771
http://www.tesisenred.net/handle/10803/21771
http://www.tesisenred.net/handle/10803/7700
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el cas de les localitats amb forta implantació de l'activitat turística; i la de Ruiz García 

(2010) “Estratègies de finançament dels municipis turístics i competitivitat: el cas dels 

municipis catalans“. 

 

En el cas de la sostenibilitat turística és referent la tesi doctoral de Torres Delgado, 

(2012): “Turisme i sostenibilitat. Una proposta metodològica per a l’estudi de la 

sostenibilitat turística a escala municipal”.  La tesi aprofundeix en la relació entre la 

sostenibilitat i el turisme a través de l'elaboració d'una metodologia per estudiar la 

sostenibilitat turística a escala local. La proposta dóna resposta a una de les principals 

dificultats en l'aplicació real de la sostenibilitat en el sector: la manca de límits de 

sostenibilitat turística. I ho fa a través del desenvolupament d’una metodologia basada 

en indicadors que s'aborda a dos nivells complementaris: el primer amb l'aplicació d'un 

sistema de 26 indicadors de sostenibilitat social, econòmica i ambiental en diversos 

casos d'estudi de Catalunya, i el segon amb la construcció d'un Índex de Sostenibilitat 

Turística (ISOST) elaborat a partir de l'anàlisi empíric realitzat i amb vocació d'ús 

general. 

 

També podem trobar investigacions d’anàlisi del turisme a escala local des de la  

perspectiva de l’ordenació dels recursos (Gil Casión, 2016: “Los municipios turísticos. 

Aspectos particulares de la ordenación y gestión de sus recursos turísticos, desde el 

punto de vista del derecho administrativo”), per tipologia de municipis (Calabuig Serra 

2005: “La gestió turística local en el litoral català: una lectura des de la dialèctica 

socioespacial”) o per tipologia de producte. En aquest darrer cas destaquem la tesi 

doctoral de Serrano (2015) “Aproximació territorial a l’enoturisme com a fenomen de 

desenvolupament local a Catalunya”. En aquesta investigació s’analitza la dimensió 

territorial del turisme a Catalunya i s’intenta identificar les sinèrgies entre les marques 

territorial turístiques de Catalunya i les denominacions d’origen catalanes, abordant la 

dificultat de la gestió turística territorial on conviuen diferents marques turístiques i 

denominacions d’origen gestionades per diferents administracions i entitats públiques 

amb òptiques diferents sobre una mateixa realitat territorial, Una altra investigació que 

analitza la gestió a escala local des de la perspectiva de producte és la tesi “Turismo 

gastronómico y desarrollo local en Cataluña: El abastecimiento y comercialización de 

los productos alimenticios” (Leal Londoño, 2013). 

 

http://www.tesisenred.net/handle/10803/7965
http://www.tesisenred.net/handle/10803/7965
http://www.tesisenred.net/handle/10803/97159
http://www.tesisenred.net/handle/10803/97159
http://www.tesisenred.net/handle/10803/386150
http://www.tesisenred.net/handle/10803/386150
http://www.tesisenred.net/handle/10803/386150
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Una altra de les línies d’investigació obertes relacionades amb l’objecte d’aquest 

treball és el que fa referència a la política turística. Convé destacar com a obra de 

referència la tesi de Arcarons (2001) “Procés de convergència de les polítiques 

turístiques de la Unió Europea” on es planteja què és la política turística, la necessitat 

de la seva organització i el paper de la Unió Europea en aquestes polítiques.  

 

Catalunya com a destinació turística és una referència necessària al llarg de la present 

tesi doctoral com a marc de referència més proper a la realitat d ela província de 

Barcelona. En aquest sentit fem esment de la tesi de Garay (2007) “El Ciclo de 

Evolución del Destino Turístico. Una aproximación al desarrollo histórico del turismo en 

Cataluña”. Aquesta investigació realitza una revisió global del desenvolupament turístic 

a Catalunya en els dos últims segles, i entre altres elements presenta com a novetat 

les sèries històriques de l'oferta i demanda turística del Principat en el seu període de 

major creixement, el del turisme de masses o fordista. En el treball es demostra la 

importància de l'activitat en l'economia i la societat catalanes així com en la creació 

d'una imatge del territori.  

 

Finalment, i atès que també és objecte d’aquesta tesi la personificació de 

l’administració en la gestió pública del turisme a través d’instruments de gestió públic –

privat a la província de Barcelona, remarquem que aquest aspecte no apareix 

profundament treballat en la investigació turística. Fem referència només al treball de 

Cambrils Camarena, (2015). La colaboración público – privada en los entès mixtos 

locales de gestión y promoción turísticas. La visión de los socios públicos y privados” 

L'objecte d'aquesta tesi és una anàlisi dels ens públic- privats que gestionen 

destinacions locals a l'Estat espanyol identificats, distingint les diferents tipologies i 

formes de col·laboració. 

 

 

2.2. Obres de referència 

 

A part de les investigacions més acadèmiques, la recerca en el camp de la gestió 

pública del turisme té obres que conformen tot un vademècum de consulta 

imprescindible per entendre el fenomen del turisme a Catalunya.  
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Una selecció necessària d’aquests treballs ens permet destacar “l’Atles del Turisme a 

Catalunya. Mapa Nacional de l’Oferta i els Productes Turístics” (López Palomeque y 

Sánchez Aguilera -dirs-, 2009). L’Atles constitueix la resposta específica al compliment 

d’una de les accions del Pla Estratègic del Turisme a Catalunya (2005-2010). És un 

llibre que, tot i tenir ja set anys, encara és vigent pel que fa a l’anàlisi territorial de 

l’oferta de recursos, productes i turístics, de la demanda sectorial i territorial, però 

també de l’estructura geogràfica, socioeconòmica i territorial del turisme a Catalunya. 

La del mapa va ser responsabilitat del Grup de Recerca Consolidat d’Anàlisi Territorial 

i Desenvolupament Regional (ANTERRIT) del Departament de Geografia Física i 

Anàlisi Geogràfica Regional, que va organitzar i coordinar el procés de redacció del 

projecte, entès com a obra col•lectiva, en el que van participar 44 autors de 13 

institucions diferents, entre elles 7 universitats catalanes. Amb la realització del Mapa 

Nacional de l’Oferta i els Productes Turístics de Catalunya es pretenia, segons 

manifesten els mateixos coordinadors, aconseguir una informació integrada i territorial 

de l’oferta i dels productes turístics del conjunt de Catalunya, disposar d’una visió 

integradora de les capacitats actuals i futures i de les mancances d’atractiu turístic d’un 

territori concret i d’una eina de gestió per identificar actuacions prioritàries i facilitar la 

coordinació i la col•laboració interadministrativa sectorial i intersectorial. 

 

Però no podem deixar de banda treballs inicials com “Turismo y política turística en 

España: una aproximación” (Cals, 1974) o obres més recents com la “Gestión Pública 

del Turismo” (Miralbell –coord-, 2010) o l’actualització també del llibre “Análisis 

territorial del turismo y planificación de destinos turísticos” (Vera –coord- López 

Palomeque, Marchena i Antón, 2011), tots ells manuals de consulta per a l’investigador 

en aquest camp de l’anàlisi geogràfica territorial del turisme. 

 

 

2.3. Grups de recerca i unitats d’investigació de les institucions a 

Catalunya 

 

La recerca sobre turisme a Catalunya ha anat incrementant el seu potencial en els 

darrers anys. Des de disciplines acadèmiques com l’economia, la sociologia o la 

geografia, les diferents universitats catalanes han aportant un treball rigorós al 
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coneixement i la seva transferència a la societat. Segons el treball inèdit encarregat 

per la Generalitat de Catalunya a la Universitat de Vic “Aproximació a la recerca sobre 

turisme en les universitats catalanes” (Corral i Arano, 2010) l’any 2010 hi havia 8 grups 

de recerca actius: 

 Grup de Recerca Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme (GRABET). 

Universitat Pompeu Fabra. 

 Grup de Recerca Consolidat Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional 

(ANTERRIT). Universitat de Barcelona.  

 Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET). Universitat 

Rovira i Virgili. 

 Grup de Recerca en Gestió Turística (GRUGET). Universitat Ramon Llull. 

 Grup de Recerca en Indústria i Territori (GRIT). Universitat Rovira i Virgili. 

 Grup de Recerca en Turisme i Dinàmiques Sòcio-territorials (TUDISTAR). 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Laboratori Multidisciplinari de Recerca en Turisme (LMRT). Universitat de 

Girona. Universitat de Girona. 

 Xarxes Organitzatives, Innovació i Desenvolupament  d'Estratègies i Productes 

Turístics (ONIT) 

 

A part, també considerar altres grups de recerca no especialitzats en activitats 

turística, però amb importants contribucions a la investigació en turisme, com el Grup 

d'Anàlisi Quantitativa Regional (AQR) de la Universitat de Barcelona.  

 

Aquests grups han fet aportacions importants en la temàtica de la present tesi 

relacionada amb la gestió pública del turisme en una determinada escala territorial; 

especialment aquells amb línies de recerca relacionades: GRABET (Gestió de 

destinacions), ANTERRIT (Turisme i desenvolupament local, Gestió i planificació 

territorial del turisme), GRATET (Turisme, desenvolupament local i sostenibilitat, 

TUDISTAR (Desenvolupament local i Planificació Regional), LMRT (Gestió turística i 

sostenibilitat, Planificació Turística) o ONIT (Gestió de destinacions i Planificació 

territorial de destinacions). En aquests grups és ingent la producció d’articles en 

revistes científiques, capítols de llibres, revistes i monografies, com altres projectes, 
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aportacions a congressos, com col·laboracions amb institucions públiques, empreses 

privades i consultores. 

 

Per acabar aquest apartat fer esment d’una unitat de gestió, creació i transferència de 

coneixement turístic pertanyent a l’administració pública que ha prestat i segueix 

prestant una gran aportació de treballs, informes i coneixement a la província de 

Barcelona: el LABturisme o Unitat d’Anàlisi i Formació de l’Oficina Tècnica de Turisme 

de la de la Diputació de Barcelona. Aquesta unitat, relativament recent, a vingut a 

cobrir un important forat el les dades de gestió del turisme local a la província, atesa la 

manca de documentació a escala local i comarcal que proveeixen els observatoris de 

turisme de l’estat i de la Generalitat de Catalunya (Observatori de Turisme de 

Catalunya, Observatori del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, 

Instituto de Estudios Turísticos, entre d’altres. El LABturisme ha permès fer aterrar a 

escala local dades d’oferta, ocupació i caracterització, però també ha aprofundit en 

treballs de recerca relatius a la Reputació “on line” de les destinacions turístiques de la 

província de Barcelona, el fenomen de l’excursionisme i la seva dimensió, l’impacte 

econòmic del turisme a nivell comarcal, el paper estratègic de les platges com a recurs 

essencial de l’oferta de recursos turístics a la província, entre d’altres. 
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3. PLANTEJAMENT DE LA RECERCA 

 

Per a dur a terme aquesta investigació es plantegen uns determinats objectius 

(generals i específics) i unes hipòtesis. Tanmateix s’ha optat per una determinada 

metodologia i unes fonts d’informació d’acord amb els objectius plantejats i que 

s’expliquen més endavant. 

 

 

3.1. Objectius i hipòtesis de treball  

 

El procés de recerca científica exigeix la identificació d’uns objectius i la formulació 

d’unes determinades hipòtesis. A més, cal optar per una determinada metodologia en 

estreta relació amb les fonts d’informació. El contingut del present apartat compren la 

formalització d’aquest procés en el context dels fonaments expressats en aquests 

capítol 1.    

 

Una vegada desenvolupats els apartats 1 i 2 del primer capítol, dedicats a emmarcar el 

fenomen turístic, a la seva interpretació sistèmica i a les aportacions que vol donar la 

present tesi a l’estudi de la gestió pública del turisme a escala regional i local, es 

formulen a continuació els objectius generals i específics de la recerca. 

 

3.1.1. Objectius generals 

Els objectius generals tenen dos components: 

 

1. Analitzar el Sistema Turístic de la província de Barcelona dins l’àmbit territorial i el 

marc polític administratiu de Catalunya, on l’administració pública ha tingut una 

importància decisiva pel desenvolupament del turisme.  Aquesta anàlisi es 

realitzarà a partir de l’estudi dels diferents components del Sistema Turístic a 

Catalunya:  

a. Demanda 

b. Oferta 

c. Característiques de la destinació 

d. Actors públics i privats 
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En l’estudi dels diferents actors s’analitzaran els diferents nivells de l’administració 

pública que han estat determinants en el sistema turístic de la província de 

Barcelona, des de l’administració europea, espanyola, catalana i local, amb una 

especial atenció a l’administració turística de la província de Barcelona. 

 

2. Caracteritzar els processos de configuració del Sistema Institucional Públic del 

Turisme a la província de Barcelona i, en particular i de forma molt més detallada, 

en el paper fonamental que ha tingut al Diputació de Barcelona en la creació 

d’aquest sistema.  

 

Per assolir els objectius generals es realitzaran unes anàlisis en diferents etapes (fotos 

evolutives) de la construcció del sistema turístic català: des de l’aparició dels fenòmens 

turístic els anys 60, a l’etapa de creació i consolidació de l’administració democràtica  a 

partir de la constitució espanyola i fent un especial èmfasi en els darrers 20 anys (a 

nivell temporal) i a la província de Barcelona (a nivell territorial). 

 

 

3.1.2. Objectius específics 

La investigació concreta cinc objectius específics: 

 

1. Identificar els diferents ens públics i privats del sistema turístic català. 

 

2. Caracteritzar els actors públics que intervenen en el sistema turístic català. 

 

3. Analitzar l’administració pública en turisme a la província de Barcelona, incloent les 

formes d’organització dels diferents ens locals que hi actuen i el seu pes específic i 

l’inventari d’accions desenvolupades i executades per les diferents administracions 

turístiques locals. 

 

4. Analitzar els resultats i les repercussions territorials i socio-econòmiques de les 

accions desenvolupades per les diferents administracions turístiques locals des del 

punt de vista de l’execució. 
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5. Valorar l’impacte de les accions desenvolupades per les diferents administracions 

turístiques locals des del punt de vista del territori. 

 

 

3.1.3. Hipòtesis  

Una vegada descrits els objectius generals i específics formularem a continuació les 

hipòtesis que estableixen una relació causa efecte dels fenòmens específics estudiats. 

 

1. El desenvolupament turístic de la província de Barcelona no és homogeni en el seu 

territori i respon a la diversitat del territori i a les accions desenvolupades tant per 

l’activitat del sector turístic empresarial com a l’actuació directa de les 

administracions locals, i aquesta heterogeneïtat s’explica per la desigual 

potencialitat dels recursos territorials de cada indret i per la desigual sensibilitat de 

l’administració pública de cada lloc. 

 

2. El paper de la Generalitat de Catalunya en els darrers 20 anys ha estat important 

pel que fa a la promoció del turisme en els mercats emissors i en el 

desenvolupament normatiu del sector, però no ha estat determinant en la millora 

de la competitivitat turística del territori català. Aquest fet també es dona en el 

territori de la província de Barcelona, i és conseqüència del fet que els principals 

esforços s’han dedicat a la promoció turística i no a la creació de producte. 

 

3. El paper de la Diputació de Barcelona és determinant en la configuració del 

sistema institucional públic del turisme a la província de Barcelona des de la seva 

incorporació al sistema de gestió pública del turisme l’any 1994, i per la seva 

capacitat d’intervenció en les competències de l’administració local. 

 

4. El municipi de Barcelona com a destinació turística juga un paper clau en el 

desenvolupament turístic de la província de Barcelona i de Catalunya pel fort 

creixement turístic que ha tingut la ciutat i la seva expansió a la resta del territori 

català. 

 

Aquest conjunt d’hipòtesis intentaran ser corroborades en el decurs de la investigació, 

a partir de l’aportació de dades i de la seva interpretació i valoració. 
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3.2. Metodologia i estructura de treball i fonts d’informació per a l’estudi 

 

La recerca que es realitza en la present tesi doctoral és de caràcter hipotètic – 

deductiu. És a dir, s’identifiquen uns fets relacionats directament amb la gestió pública 

del turisme a la província de Barcelona, a partir de les quals es formalitzen unes 

hipòtesis que es pretenen corroborar a partir de la recollida d’informació exhaustiva. 

 

Per aconseguir l’objectiu del treball de recerca s’ha pres com a àmbit d’estudi la 

província de Barcelona en el marc de l’organització administrativa de Catalunya dins 

de l’Europa Comunitària, i com a unitat territorial bàsica d’anàlisi, els municipis. 

 

Com a mètodes per a la recollida d’informació s’han utilitzat diferents instruments i 

tècniques que formen part del cos principal de la investigació.  

 

Pel que fa a les fonts primàries la principal font d’informació ha estat l’observació 

directa del fenomen turístic a la província de Barcelona des de la vessant de la gestió 

pública. Com a professional de la gestió turística formo part de l’equip tècnic de 

turisme de la Diputació de Barcelona des dels seus orígens el mes de setembre de 

1994, sempre en tasques de comandament o direcció. El treball directe en la gestió del 

turisme en el territori de la província de Barcelona m’ha permès, per una banda, 

assistir a l’evolució de l’activitat turística en aquest espai territorial en els darrers 20 

anys, ser agent actiu d’aquesta evolució i també transformació, però també accedir a 

informacions, documentació, accés a actors, gestors públics i privats, que d’altra 

manera haurien estat una tasca altament dificultosa. 

 

A més de l’observació directa cal afegir altres fonts dissenyades específicament per a 

aquesta investigació. D’aquesta manera s’han realitzat entrevistes directes a una 

selecció de persones relacionades directament amb l’objecte de la recerca. La selecció 

d’entrevistats ha estat realitzada precisament a partir del coneixement disponible sobre 

els principals agents integrants del sistema turístic a la província de Barcelona durant 

els darrers 20 anys, tant des de la vessant pública (responsables polítics de la 

Diputació de Barcelona, tècnics i responsables públics dels principals ajuntaments i 

comarques turístiques de la província, de la Generalitat de Catalunya i l’Agència 
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Catalana de Turisme), com privada, amb consultors especialitzats, empresaris del 

sector de la hostaleria i la restauració, entre d’altres. 

 

Pel que fa a les fonts secundàries s’ha realitzat una recerca important de 

documentació de producció acadèmica relacionada amb la relació turisme - territori a 

Catalunya, la gestió turística i la gestió pública del turisme. Aquesta documentació ha 

estat accessible pels mitjans de recerca acadèmica documental habitual: biblioteques 

universitàries especialitzades i la xarxa d’internet.  

 

Tanmateix és important destacar la documentació no publicada i consultada a partir 

d’altres fonts menys habituals en la recerca acadèmica. Per a aquesta investigació 

s’han pogut consultar les memòries de gestió de la Diputació de Barcelona dels anys 

de referència de l’estudi, font d’informació important per valorar el paper de la 

corporació en l’evolució de la gestió turística a la província.  

 

També s’ha consultat el fonts documental de la Gerència de Serveis de Turisme de la 

Diputació de Barcelona, formada, a més de documents de gestió turística editats, per 

una gran quantitat de documents inèdits, de literatura grisa, fruit de treballs 

d’investigació, anàlisi i consultoria encarregats per la corporació provincial i relacionats 

directament amb la gestió turística de la província. 

 

Una altra font d’informació secundària, i que mereix un apartat especial, és la 

producció documental que ha generat la unitat d’anàlisi i formació de l’Oficina Tècnica 

de Turisme de la Diputació de Barcelona, més coneguda com a Laboratori de Turisme 

de la Diputació8 o LABturisme com a marca.  

 

El Laboratori de Turisme de la Diputació és una unitat especialitzada en el 

coneixement turístic i la transmissió d’aquest coneixement entre els seus principals 

clients, bàsicament el sector turístic públic i els socis privats de la Gerència de Serveis 

de Turisme de la Diputació. Aquesta unitat, creada als voltants de l’any 2008, venia a 

cobrir els grans dèficits d’informació de gestió turística a escala local en el territori 

provincial. Les grans operacions estadístiques a escala estatal com l’enquesta a 

                                            
8
 http://www.diba.cat/web/dturisme/labturisme  

http://www.diba.cat/web/dturisme/labturisme
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turistes en fronteres (FRONTUR) 9, de despesa turística (EGATUR) 10  o de moviment 

turístic dels espanyols (FAMILITUR) 11  perden significació quan intentem fer-les aterrar 

a una escala local. Per altra banda, el coneixement del funcionament de l’activitat 

turística a escala local i els seus principals indicadors (ocupació, nombre de visitants, 

pernoctacions, despesa, llocs de treball generats, però també procedència i 

caracterització dels visitants) presentava un dèficit considerable en el mon local de la 

província de Barcelona.  

 

En el darrers anys aquest Laboratori ha generat una gran quantitat d’informes i 

documents que han estat una important font d’informació per alguns dels apartats 

d’aquesta tesi doctoral; i cal destacar-ne la importància, ja que és una informació que 

difícilment s’hauria pogut incorporar sense l’existència del LABturisme. 

 

Finalment, també s’han consultant els fonts bibliogràfics de biblioteques 

especialitzades, com és el cas de la Biblioteca de Turisme de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Pel que fa al procés seguit en l’elaboració de la tesi, necessàriament, una part ve 

donada per l’aportació de dades numèriques que donen una dimensió quantitativa més 

objectiva del fenomen turístic a la província de Barcelona en període d’anàlisi, però 

també hi ha una important part d’aquest treball que presenta una valoració més 

subjectiva, d’opinió a partir de les dades aportades i la realitat descrita i que es 

documenta bàsicament a partir de les entrevistes realitzades i de la pròpia experiència 

aportació personal del redactor. 

 

A mode de síntesi, les principals fonts d’informació d’aquesta tesi doctoral és poden 

resumir en: 

a) Informacions directament relacionades amb la Diputació de Barcelona com a 

entitat local supramunicipal amb responsabilitats en la gestió de la província de 

Barcelona.  

 

                                            
9
 http://estadisticas.tourspain.es/es-es/estadisticas/frontur/paginas/default.aspx  

10
 http://estadisticas.tourspain.es/es-es/estadisticas/egatur/paginas/default.aspx  

11
 http://estadisticas.tourspain.es/es-es/estadisticas/familitur/paginas/default.aspx  

http://estadisticas.tourspain.es/es-es/estadisticas/frontur/paginas/default.aspx
http://estadisticas.tourspain.es/es-es/estadisticas/egatur/paginas/default.aspx
http://estadisticas.tourspain.es/es-es/estadisticas/familitur/paginas/default.aspx


LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

62 

b) Anàlisi estadística de dades secundàries sobre la província de Barcelona recollides 

de diferents fonts oficials: Observatori de turisme de Catalunya, Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio i dades recollides de les diferents entitats locals de 

turisme que actuen a la província de Barcelona (ajuntaments, consells, comarcals, 

consorcis, etc.). Però especialment cal fer esment de la informació aportada pel 

Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 

 

c) Informació d’anàlisi complementària de reconeguts agents, empresaris del sector i 

càrrecs públics que han estat involucrats en la gestió del turisme de la província de 

Barcelona en els darrers 20 anys (entrevistes en profunditat i anàlisi resum 

comparat).  

 

d) Focus grup amb tècnics del sector públic de la província de Barcelona. 

 

Dins l’apartat a) s’inclou la recerca d’informació realitzada en les diferents àrees i 

serveis de la Diputació de Barcelona que han tingut alguna relació amb la política 

turística de la Diputació de Barcelona. 

 

També dins d’aquest bloc de dades s’inclouen totes aquelles relacionades amb les 

actuacions de la corporació provincial en l’àmbit del turisme. A aquestes dades 

s’afegeix l’anàlisi de la documentació relacionada amb turisme que ha efectuat la 

Diputació de Barcelona des de 1979, ja que, tot i haver-se creat un departament de 

turisme, moltes actuacions determinants en el desenvolupament turístic del territori 

continuen estant en àrees que no són de turisme. Cal fer un esment especial a l’anàlisi 

del document “Pla estratègic per al desenvolupament del turisme sostenible a la 

província de Barcelona”, encarregat per la Diputació de Barcelona l’any 1997 i que ha 

estat la base del treball de la Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona en el 

període 1998-2005, com també posteriors revisions de l’organització i les reflexions 

estratègiques realitzades l’any 2008 i Pla de Màrqueting de l’any 2012. 

 

Pel que fa a l’apartat b), les dades estadístiques estaran extretes bàsicament de la 

documentació generada per l’Observatori de Turisme de Catalunya de la Direcció 

General de Turisme de la Generalitat i pel Instituto de Estudios Turísticos depenent del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; també s’incorporaran bases de dades de 
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serveis de la Diputació de Barcelona, es especial la documentació generada pel 

Laboratori de Turisme de la província de Barcelona. 

 

L’apartat c) bàsicament ha consistit en entrevistes en profunditat, l’objectiu del qual és 

obtenir informació qualitativa de rellevància a través d’actors que han participat o 

facilitat des de diferents punts de vista i d’acció la creació del sistema de gestió 

turística de la província de Barcelona a partir d'un qüestionari contestat per aquests 

bàsicament a través d’entrevistes directes. El conjunt d’entrevistes, enregistrat previ 

consentiment pel propi expert entrevistat, va tenir lloc entre els mesos de maig i juliol 

de 2015. 

 

La relació d’experts entrevistats ha estat la següent: 

Josep Cerveró President del Grup Cerveró. Consultoria Turística 

Eulogi Bordas 
President de THR Innovative Tourism Advisors. 

Consultoria Turística 

Frederic Prieto 
Diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona (1994 – 

1999) 

Josep Mayoral 
Diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona (1999 – 

2004) 

Jordi Serra Ex Gerent Agència Turisme Diputació de Barcelona 

Josep Anton Matas President del Gremi d’Hostaleria de Sitges 

Santiago García Nieto Ex President del Gremi del Maresme 

Violeta Matas 
Responsable tècnic del departament de turisme de la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)  

Angel Díaz 
President de ALS Advanced Leisure Services. Consultoria 

Turística 

Ramon Riera 
Diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona (2013-

2015) 

Francesc Vila Gerent de Turisme Diputació de Barcelona 

Àngels Serra 

Directora Chias Marketing. Consultoria Turística. 

Redactors del Pla de Màrqueting Turístic de la Província 

de Barcelona 2012 – 2015. 
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Ignasi de Delàs Subdirector General de Turisme de Barcelona 

Joan Torrella 
Director de Turisme i Esdeveniments en Ajuntament de 

Barcelona 

Domènec Biosca 
Confederación Española de Periodistas y Escritores de 

Economía y Turismo, 

Òscar Perelli 
Director de Estudios e Investigación de Exceltur “Alianza 

para la Excelencia Turística 

Joan Barniol 
Propietari de Berga Resort (Berga). Empresari del sector 

del turisme i càmpings. 

 

Per a cadascun dels entrevistats es va confeccionar un qüestionari genèric i un 

específic12, en funció del seu perfil, que es reprodueix a continuació. 

 

QÜESTIONARI ENTREVISTES EN PROFUNDITAT GENÈRIC 

INICIAL / COMUNA 

Presentació 

 Presentació objectius estudi: anàlisi retrospectiva de l’obra de la Diputació de 

Barcelona en matèria de turisme, partint de les experiències i opinions dels seus 

protagonistes, i analitzant els fets més rellevants. 

 Resultats de l’estudi: reflexió coral sobre el paper de la Diputació en el 

desenvolupament turístic de la demarcació de Barcelona. 

 Dinàmica de l’entrevista: durada, permís per enregistrar (ús exclusiu i 

confidencial dels investigadors), Agraïment per la predisposició i la llibertat d’opinió 

i d’anàlisi; retorn resultats a mans de la Diputació de Barcelona. 

 

1. Perfil professional i institucional 

 La seva situació professional/institucional i relació amb la Diputació de Barcelona 

durant el període de temps que s’hi va relacionar (o s’hi relaciona). 

 

2. La fotografia del moment (“històric”) 

 Descripció del “moment”(en el que l’informant intervé): l’estat del territori; el 

turisme (mercats, oferta, tendències...); les relacions entre agents (dins i fora del 

territori); les principals accions polítiques i institucionals en relació a la promoció i 

                                            
12

 Vegeu Annex 4 
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gestió turística; fets clau i transcendents; l’obra de la Diputació en “aquell 

moment”. 

Adaptable segons cada cas (important: demanar que es faci un exercici de 

retrospectiva, buscar la fotografia del moment, demanar que descrigui el passat i 

la seva evolució) / (evitar que es parli del present o del futur). 

 

3. Model turístic? 

 Podem parlar d’un model turístic propi de la demarcació de Barcelona? 

 Quines característiques té?  

 Quins valors el fan únic? 

 En quina mesura la Diputació de Barcelona ha estat creadora/propulsora d’aquest 

model turístic? 

 Quina és la relació d’aquest model amb la destinació Catalunya? 

 Quina és la relació d’aquest model amb la destinació Barcelona (ciutat)? 

 

4. El turisme com a element de promoció econòmica i valorització cultural; el 

turisme com a motor de desenvolupament territorial 

 En quina mesura el turisme constitueix un element de promoció econòmica i 

valorització cultural del territori? 

 La importància del turisme en el desenvolupament territorial (local i conjunt). 

 Lligams del turisme amb el territori. 

 

5. Valoració històrica i de conjunt de l’obra de la Diputació i del desenvolupament 

turístic del territori 

 En termes generals, valorar la intervenció de la Diputació de Barcelona en matèria 

de desenvolupament turístic del territori (territori concret, si és el cas, i tot el 

conjunt): els encerts i desencerts.  

La Diputació de Barcelona, en quina mesura ha estat un agent clau en el 

desenvolupament turístic del territori?  

Quines són les principals aportacions de la Diputació a favor del desenvolupament 

turístic del territori? 

Quina ha estat la relació de la Diputació de Barcelona amb els agents del territori 

(dins i fora la demarcació)? 

 

6. La mirada al futur: reptes del turisme, responsabilitats de la Diputació 

 En termes generals, pot valorar quins són els reptes actuals del territori en matèria 
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de turisme? 

 Quin paper i responsabilitat considera que té la Diputació de Barcelona?  

(suggerir qüestions relacionades amb: posta en valor dels recursos; creació de 

marca; cohesió del territori; relacions sectorials; l’actual estratègia d’aliança amb 

Barcelona ciutat; etc. ). 

 

 

 

L’apartat d) consisteix en una reunió dirigida a través d’un qüestionari base amb un  

grup de tècnics del sector públic del turisme de la província de Barcelona que han 

tingut un paper destacat i/o representatiu en la gestió pública del turisme en algun 

moment dels darrers 20 anys. Aquesta reunió va ser realitzada el 5 de juny de 2015 i 

van ser convocats representants tècnics de gestió local del turisme. En concret tècnics 

dels municipis de Calella, la Garriga, Malgrat de Mar, Manresa, Mataró, Rupit i Pruit, 

Sant Sadurní d’Anoia, Santa Susanna, Sitges, Terrassa, Vic Vilafranca del Penedès i 

Vilanova i la Geltrú, als qual cal afegir tècnics de les comarques de l’Alt Penedès, 

l’Anoia, el Baix Llobregat, el Berguedà, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental13. 

 

L’objectiu de la reunió era copsar l’opinió dels territoris a través dels seus interlocutors 

com a representants tècnics de la gestió pública del turisme a la seva demarcació, no 

tant a través d’una mirada històrica ni de retrospectiva, sinó sobretot analitzant el 

present i les visions i perspectives de futur. La dinàmica del focus grup va ser provocar 

la participació guiant-la a través d’un qüestionari i anotant les principals aportacions. 

La sessió es va desenvolupar al voltant de 4 qüestions o temes generals: 

 Producte, territori, marca, mercat,  

 Gestió turística 

 Retrospectiva  

 Futurisme 

 

El qüestionari per a cada tema general es reprodueix a continuació: 

 

 

                                            
13

 Vegeu Annex 5 (relació de participants al focus grup) 
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QÜESTIONARI FOCUS GRUP 

 

a) PRODUCTE, TERRITORI, MARCA, MERCAT 

Anàlisi del producte, el territori, la marca i el marcat 

a. PRODUCTE 

i. Principal producte turístic de cada territori 

ii. Principals recursos turístics (naturals i cultural) del territori, i el paper de la 

Diputació en la seva posta en valor 

iii. Recursos pendents de potenciar? 

iv. Accions de promoció significatives 

 

b. TERRITORI 

i. Articulació del producte del territori en el marc de la demarcació: 

complementarietat, competències (?)... 

ii. Rol destinació Barcelona (ciutat) pel territori: distribució de turisme? 

Retenció de turisme? Estratègies de relació? 

 

c. MARCA 

i. Marca: com es defineix?  

ii. Quina visibilitat té?  

iii. Quines accions s’emprenen per a la seva promoció? 

d. MERCAT 

i. Segments de mercat reals i potencials, i el paper de la Diputació en el seu 

foment 

ii. Perfils, comportaments, impacte... 

 

b) GESTIÓ TURÍSTICA 

Anàlisi de la gestió turística i la promoció 

i. Paper de l’administració supra-local (o supra-comarcal) en la promoció 

turística local (o comarcal) 

ii. Com actua l’Oficina Tècnica de Turisme al territori 

iii. Com es defineix la governança turística del territori? 

iv. Relacions públic-privat al territori 

v. Aspectes crítics de la gestió turística 

 

c) RETROSPECTIVA 

Valoració històrica del treball de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona 
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i. Principals transformacions i canvis del territori en els 20 anys de treball de 

l’Oficina Tècnica de Turisme 

ii. Encerts i desencerts 

iii. Principals contribucions al desenvolupament turístic del territori 

iv. Identificar principals estratègies de col·laboració 

v. Existeix un model turístic de la demarcació de Barcelona? Com es 

caracteritza? 

 

d) FUTURISME 

Quin futur turístic imaginem pel territori i pel conjunt de la demarcació? 

i. Què canviarà?  

ii. Com es comportaran els mercats? 

iii. Com es comportarà el sector? 

iv. Com evolucionarà la gestió tècnica i la governança del turisme? 

v. Com hauria de ser el model turístic del futur? (l’ideal) 

 

Finalment, el material bibliogràfic genèric consultat que correspon a l’apartat d) es pot 

trobar a l’apartat de BIBLIOGRAFIA I FONS DOCUMENTALS. 

 

Cal remarcar, però, que aquesta investigació té un component personal molt important 

que convé no oblidar. Moltes de les apreciacions i comentaris que es poden extreure 

del text tenen el seu origen en l’experiència al capdavant de diferents departaments de 

turisme de la Diputació i a haver viscut personalment des del seu començament la 

voluntat política de la Diputació d’intervenir en el model turístic de la província i 

contribuir al seu desenvolupament turístic. 

 

Aquest fet, sens dubte, condiciona les aportacions més d’opinió que formen part de la 

tesi, però també hi aporten un valor difícilment substituïble. 

  



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

69 
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1. EVOLUCIÓ DEL TURISME I LES PRINCIPALS MAGNITUDS 

AL MÓN 

 

El fenomen turístic tal i com l’entenem actualment és recent, però amb una evolució 

molt important a partir de la segona meitat del segle XX. En els anys cinquanta, el 

viatge internacional es va anar fent cada vegada més accessible a un percentatge 

major de la població a causa de diferents factors, com per exemple, l'aparició de l'avió 

de passatge a reacció al terme de la Segona Guerra Mundial, el baix preu del petroli, 

la major renda disponible de les famílies, l'aparició de vacances pagades i l'augment 

del temps lliure de què disposa la població en els països industrialitzats. L’increment 

de les relacions comercials entre països y el desenvolupament d’infraestructures de 

transport també van afavorir el creixement de desplaçaments internacionals també per 

motivacions de negoci. La solució que va trobar la indústria turística en primera 

instància va ser la de generar paquets estandarditzats que permetien fàcilment posar 

en contacte l’oferta amb la creixent demanda turística. 

 

 

1.1. Evolució del turisme internacional: característiques bàsiques 

 

Pel que fa al turisme internacional, cal destacar que la seva evolució ha registrat un 

creixement gairebé ininterromput al llarg del temps, augmentant en períodes d'auge 

econòmic, moderant el seu creixement en períodes de recessió i recuperant 

ràpidament la seva elevat ritme de creixement després d'un període de crisi 

econòmica. L'activitat turística està clarament influenciada pel creixement econòmic, 

distingint diferents etapes en la seva evolució des dels anys 50’s fins a finals de segle 

(Sancho 1998): 

• Des dels anys cinquanta fins a la dècada dels vuitanta, el nombre de viatges 

internacionals en l'àmbit mundial va duplicar cada deu anys aproximadament. A 

més, cal referir que en aquest període de temps la demanda de tot tipus de béns 

es va caracteritzar per un continu creixement. 

• A la dècada dels anys vuitanta, el mercat del sector turístic va assolir un major grau 

de maduresa, caracteritzant per un creixement més lent de la demanda i per un 
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excés d'oferta. Així, l'augment mitjà de les arribades de turistes internacionals a les 

destinacions concrets va créixer a un ritme més lent. 

• Al començament de la dècada dels anys noranta el turisme internacional no va 

mostrar una tendència clara en el seu creixement, tot i que es va caracteritzar per 

presentar un elevat grau de resistència a les fluctuacions econòmiques. Això no 

obstant, es van registrar algunes disminucions en les taxes de creixement del 

turisme internacional en els anys 1991 i 1993, a causa de la influència de la forta 

recessió econòmica dels països industrialitzats arran de la Guerra del Golf.  

 

En la taula 1 i la figura 1 podem veure l’increment de turistes internacionals a escala 

mundial. 

Taula 1. Arribades internacionals a nivell mundial fins 1995. 

 

 

ANYS 

ARRIBADES 

INTERNACIONALS 

(EN MILIONS) 

 

PERCENTATGE 

D’INCREMENT 

ANUAL (%) 

1950 
25 

 

1960 69 
10,6 

1961 75 
8,7 

1962 81 
8,0 

1963 90 
10,7 

1964 105 
16,1 

1965 113 
7,9 

1966 120 
6,3 

1967 130 
8,2 

1968 131 
1,1 

1969 143 
9,4 

1970 166 
15,5 

1971 179 
7,9 
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1972 189 
5,8 

1973 199 
5,2 

1974 206 
3,4 

1975 222 
8,1 

1976 229 
3,0 

1977 249 
8,9 

1978 267 
7,2 

1979 283 
6,0 

1980 288 
1,7 

1981 290 
0,8 

1982 289 
-0,2 

1983 293 
1,1 

1984 321 
9,4 

1985 330 
3,3 

1986 337 
3,4 

1987 362 
7,4 

1988 393 
8,5 

1989 424 
8,0 

1990 456 
7,4 

1991 462 
1,2 

1992 501 
8,6 

1993 519 
3,3 

1994 545 
5,2 

1995 564 
3,3 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OMT 
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Les arribades de turistes internacionals als seus llocs de destinació van experimentar 

un creixement mitjà del 6,5% entre 1950 i 1995. Mentre que el 1950 es registren 25 

milions de turistes, el 1996 la xifra es veu augmentada a 595 milions. Els majors 

increments es van produir en les dècades dels cinquanta i dels seixanta, amb 

creixements anuals mitjans del 10,6% i 9,1%, respectivament, mentre que en les dues 

dècades següents el creixement mitjà va ser del 5,7% i 4,4%, respectivament. 

 

Figura 1. Arribades internacionals a nivell mundial fins 1995. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OMT 

 

I què està succeint en el segle XXI i quines tendències en marquen per als propers 

anys? El turisme ha entrat en una nova etapa molt activa. Per una banda factors 

afavoridors de l’increment dels viatges: millores en les comunicacions aèries, reducció 

de costos en els transports, aparició del fenomen low cost i de l’economia 

col·laborativa en diferents camps de la indústria turística: l’allotjament (Airbnb, 

Homeaway,..), el transport, etc. , l’aparició d’internet i la desaparició del monopoli de la 

intermediació amb iniciatives P2P (de consumidor a consumidor) o la incorporació al 

mercat emissor de noves economies amb gran volum de població: Brasil, Rússia, índia 
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o Xina. Per altra banda, factors limitadors recondueixen fluxos i disminueixen el pes 

relatiu de destinacions consolidades o emergent per culpa de la inestabilitat geopolítica 

(atemptats a França, inestabilitat de la ribera sud del mediterrani, etc.), el canvi climàtic 

o la darrera crisi internacional que es pateix a nivell mundial des de 2008. 

 

Segons Bardolet (2014), i recollint algunes de les aportacions de la revista Hosteltur en 

la seva edició nº 237, els elements claus de l’evolució del turisme internacional i que 

sens dubte marquen la seva acceleració i les projeccions futures d’increment són: 

 La liberalització del transport aeri dins d’Europa i posteriorment entre la Unió 

Europea i els Estats Units de Nord-Amèrica i la irrupció de les companyies low-

cost. 

 L’aparició d’internet i les xarxes socials. I associat a aquest entorn, les noves 

companyies d’intermediació “on line” o les companyies influenciadores de 

l’experiència turística com Tripadvisor o Google. L’evolució de la telefonia mòbil 

cap al dispositiu mòbil intel·ligent. 

 Shengen i la globalització en els plans de l’economia, la tecnologia, la cultura, etc.). 

 La sostenibilitat mediambiental i el canvi climàtic. 

 El tractat de la Unió Europea i la introducció de l’Euro com a moneda única. 

 La crisi econòmica iniciada l’any 2008. 

 Els atemptats terroristes de setembre de 2001 a Nova York, com a inici d’una 

inestabilitat geopolítica internacional que va influir de manera clau en la forma de 

viatjar i la manera d’entendre i gestionar la seguretat en les destinacions i que té 

continuïtat en la guerra de l’Iraq o la Primavera Àrab de 2010. 

 I finalment l’aparició dels BRIC: Brasil, Rússia, Índia i Xina, països emergents en la 

seva economia i població com a nous mercats també per al turisme internacional. 

 

 

1.2. Evolució del turisme internacional: principals destinacions 

 

En el panorama mundial del turisme podem diferenciar diferents regions que, 

evidentment, presenten un grau de desenvolupament i de creixement del turisme 

diferent i evolutiu en el temps, de tal manera que segueixen ritmes diferents. Si en les 
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primeres etapes del turisme contemporani el països receptors es limitaven a molt 

poques regions aquestes s’han ampliat de manera important en les darreres dècades.  

Aquest fet es deu, fonamentalment, a la incidència de diversos factors (Ministerio de 

Transporte, Turismo y Comunicaciones, 1990), entre els quals cal destacar els 

següents: 

• Grau de desenvolupament i creixement econòmic 

• Renda disponible de la població 

• Temps d'oci 

• Aspectes demogràfics (diferències en l'edat mitjana de la població, en la mida de la 

mateixa, etc.) 

• Entorn polític 

• Costums i creences religioses 

• Nivell general d'educació 

• Grau de desenvolupament tecnològic, etc. 

 

Molts d'aquests factors, estan clarament interrelacionats, així per exemple, com més 

gran sigui el desenvolupament econòmic d'una regió, més gran serà el seu 

desenvolupament tecnològic, la renda disponible del ciutadà mitjà, el seu nivell 

d'educació, el seu temps d'oci, etc., afavorint tot això al creixement del turisme. Per 

tant s’evidencia com a conseqüència que els principals fluxos turístics s’han 

desenvolupat principalment entre països desenvolupats i des d’aquests, s’han anat 

incorporant països en desenvolupament, principalment com a països receptors. En la 

figura 2 podem veure quins són els principals fluxos de turisme internacional. 

 

L’Organització Mundial del Turisme distribueix les destinacions turístiques per regions 

mundials: Europa, Àsia i Pacífic, Amèriques, Àfrica i Orient Mitjà. I dins de cada regió 

les subdivideix en altres subregions. Dins d'Europa diferencia entre Europa del Nord, 

Europa Occidental, Europa Central / Oriental, Europa Meridional / Mediterrània, on es 

situa Espanya i per tant Catalunya. 
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Figura 2. Fluxos turístics principals a escala mundial. 

 

 

 

Zona de trànsit de la perifèria econòmica (àrea de destinacions turístiques). 

Fluxos turístics principals 

Fluxos turístics de menor importància. 

 

Font: OMT 

 

 

En aquestes regions trobem destinacions turístiques consolidades en el mercat turístic 

(EEUU, França, Espanya,..), que ocupen els primers llocs del rànquing de rebuda de 

visitants, però es detecten regions emergents que estan consolidant-se i que poden fer 

perdre pes relatiu a les regions més clàssiques. I pel que fa a als principals fluxos 

emissors, per volum, es troben tradicionalment al nord d’Amèrica i d’Europa, essent les 

principals regions receptores d’aquests turistes les del Mediterrani i el Carib. 

 

En la figura 4 podem veure quina ha estat la distribució del turisme internacional per 

regions el 2015. Europa continua sent la principal regió receptora de turisme 

internacional amb un 51% del total, però que ja només genera el 36% dels ingressos. 

Àsia Pacífic representa ja la segona regió en visitants i ingressos i les Amèriques la 

que presenta una millor rendibilitat per arribada. 
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Figura 3. Distribució del turisme internacional per regions (visitants i ingressos 2015). 

 

Font: OMT 

 

El creixement des dels anys 90 ha estat exponencial, amb un lleuger retrocés que ja 

s’ha recuperat àmpliament durant els pitjors anys de la crisi internacional entre 2008 i 

2009 (figura 4).  

 

Els pronòstics de l’OMT a llarg termini (horitzó 2030) presenten un gran potencial per a 

un major creixement. D'acord amb aquests pronòstics, en tot el món s'espera que el 

nombre d'arribades de turistes internacionals augmentaran en una mitjana del 3,3% 

anual durant el període 2010 a 2030. En xifres absolutes, les arribades de turistes 

internacionals s'incrementaran en un 43 milions a l'any, en comparació amb un 

augment mitjà de 28 milions a l'any durant el període comprès entre 1995 i 2010.  Amb 

aquesta projecció s’espera que les arribades de turistes internacionals a tot el món per 

arribar a 1,4 milions el 2020 i 1,8 milions en l'any 2030 (figura 5). 
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Figura 4. Evolució d’arribades internacional 1990 -2015. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades OMT 

 

 

Les arribades de turistes internacionals en les destinacions emergents de l'economia 

d'Àsia, Amèrica Llatina, Europa Central i de l'Est, Europa del Mediterrani, Orient Mitjà i 

Àfrica creixerà al doble de velocitat (+ 4,4% a l'any) que en les destinacions de les 

economies avançades (+ 2,2 % un any). Com a resultat, s'espera que el nombre 

d'arribades a les economies emergents pot superar les de les economies avançades 

abans de 2020. En 2030, el 57% de les arribades internacionals estarà en destinacions 

d'economies emergents (enfront del 30% el 1980) i el 43% per destinacions amb 

economia avançada (enfront del 70% el 1980). 
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Figura 5. Turisme en l’horitzó 2030. Projecció d’arribades internacionals a nivell 

mundial. 

 

Font: OMT 

 

 

1.3. La gestió del turisme a escala internacional 

 

On realment és desenvolupen les polítiques actives de turisme a nivell territorial és a 

partir d’una escala estatal, però com ja hem vist per les fonts dels apartats anteriors, 

cal també tenir en compte altres organismes internacionals a una escala territorial 

superior que d’alguna manera tenen una influència o fins i tot competència per al 

desenvolupament de polítiques turístiques a escala local. 

 

En primer lloc l’Organització Mundial del Turisme (OMT) que és l'organisme de les 

Nacions Unides encarregat de la promoció d'un turisme responsable, sostenible i 

accessible per a tothom. L'OMT, com a principal organització internacional en l'àmbit 

turístic, busca a través del turisme contribuir, des de la seva posició no governamental, 

al creixement econòmic, a un desenvolupament incloent i a la sostenibilitat ambiental, i 

ofereix lideratge i suport al sector per expandir pel món els seus coneixements i 

polítiques turístiques. Les seves principals contribucions es situen en el camp del 

coneixement, la intel·ligència i l’ensenyament del turisme a escala internacional 

(genera projectes d’assistència tècnica), el foment del turisme en països emergents i 

en la influència en els països membres de l’organització per promoure el turisme com 

a instrument per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 
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encaminats a reduir la pobresa i a fomentar el desenvolupament sostenible a tot el 

món. 

 

Entre els seus membres figuren 157 països, 6 membres associats i més de 480 

Membres Afiliats que representen al sector privat, a institucions d'ensenyament, a 

associacions de turisme i a autoritats turístiques locals. El seu posicionament és, però 

de lobby, no executiu. 

 

En el cas de Catalunya i Espanya hem de situar una altra escala territorial de gestió 

pública del turisme i aquesta si, executiva en alguns aspecte: l’escala europea. Com a 

membres de la Unió Europea, Espanya i les regions que en formen part, estan 

sotmeses al marc normatiu de referència que estableix la com comunitat. Tot i que la 

Unió Europea no te una capacitat legislativa directa, si pot establir directives 

comunitàries (recomanacions més o menys vinculants) que, amb posterioritat, hauran 

de desenvolupar els Estats membres. Un dels exemples més clàssics és la que afecta 

a la normativa de viatges combinats en la qual s’harmonitzen les normes que 

s’apliquen als viatges, vacances i circuits combinats i que permeten que el consumidor 

compri aquests serveis al el màxim de garanties en el mercat intern (Directiva 

90/314/CEE del Consell, de 13 de juny de 1990, relativa a los viatges combinats, las 

vacances combinades y los circuits combinats). Aquesta directiva obliga a una 

posterior legislació adaptada a cada estat membre.  

 

Al considerar l’organització turística de l’Administració Pública comunitària cal 

constatar que el “turisme” en la Comissió Europea està ubicat en la Direcció General 

de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pymes: Creixement14 (GROWTH)  on un 

dels 23 sectors en els quals té competència és el turisme , al costat de les indústries 

aeronàutiques, la indústria de l’alimentació, la indústria marítima o la de les joguines i 

el “gambling”. 

 

Segons la pròpia Comissió Europea el Turisme és una activitat econòmica important a 

la Unió Europea amb un impacte en el creixement econòmic, l'ocupació i el 

desenvolupament social d'ampli abast. Pot ser una eina poderosa en la lluita contra la 

                                            
14

 http://ec.europa.eu/growth/index_es 

http://ec.europa.eu/growth/index_es
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crisi econòmica i la desocupació15. Per donar suport a les polítiques em turisme a 

Europa, aquesta Direcció General treballa en una sèrie d'iniciatives per diversificar i 

millorar l'oferta de productes i serveis turístics disponibles en àrees com el turisme 

sostenible, turisme accessible, turisme per a gent gran, i el turisme de baixa 

temporada:  

 Suport a les empreses turístiques, per millorar la qualitat dels seus serveis, 

millorar la mobilitat i la qualificació dels treballadors, entre d’altres. 

 L'Observatori Virtual de Turisme, portal que recopila informació i anàlisi sobre 

el rendiment i les tendències en el sector. L'Observatori Virtual de Turisme de 

la UE. 

 La promoció de destinació Europa. Per millorar la visibilitat d'Europa com a 

destinació turística i incrementar el turisme a la UE, la Comissió està portant a 

terme activitats de comunicació i promoció, entre les que destaquen portals de 

promoció com Visit Europe, adreçat a captar turisme d’altres regions no 

europees, o Tasting Europe, centrat en la gastronomia i els productes 

alimentaris16. També està prenent mesures per fer més fàcil viatjar a Europa. 

 La cooperació internacional. Precisament per la intensitat de la competència 

mundial del turisme, la Comissió treballa amb els països no comunitaris i 

organitzacions internacionals per impulsar el turisme a Europa. 

 Conferències i altres esdeveniments 

 

Com a conseqüència, la Comissió Europea ha desenvolupat iniciatives interessants en 

el camp del turisme i que poden ser aprofitades des de les administracions regionals i 

locals. A tall d’exemple podem destacar la iniciativa de creació d’un sistema 

d’indicadors de turisme sostenible per a destinacions ETIS17, o el programa EDEN de 

destinacions europees excel·lents que promou les destinacions exemplars de turisme 

sostenible18, el suport a rutes transnacionals en bicicleta com a producte turístic 

sostenible EUROVELO19 o la celebració anualment del Dia Europeu del Turisme. 

 

                                            
15

 https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_es 
16

 http://www.visiteurope.com/es/ ; http://www.tastingeurope.com/  
17

 http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators/ 
18

 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden_en 
19

 http://www.eurovelo.org/ 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_es
http://www.visiteurope.com/es/
http://www.tastingeurope.com/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden_en
http://www.eurovelo.org/
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Tanmateix, com a balanç global es constata la inexistència d’una política turística 

explícita, com a política sectorial i formulada com a “política turística comunitària”. La 

inexistència de “política turística comunitària” és conseqüència de diversos factors, 

entre els que destaquen el propi funcionament de la gestió pública comunitària i les 

escales geogràfiques que es veuen afectades, i els interessos contraposats dels estats 

membres.  Per altra banda, més enllà de la política que es desenvolupa des de la 

Direcció General de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pymes: Creixement, 

també s’observa l’existència de diverses polítiques sectorials i regionals on es prenen 

decisions que afecten o poden afectar als diferents  components dels sistemes turístics 

dels territoris europeus, com es pot comprovar amb els propis esforços de la Comissió 

per articular un document únic que incorpori les possibilitats de finançament del sector 

turístic, tant públic com privat, que ofereixen les diferents direccions generals i 

programes de la Comissió a través de fons estructurals, convocatòries específiques i 

programes diversos20.  

                                            
20

 The 'Guide on EU funding for the tourism sector (2014-2020)' gathers information on sources of EU 
funding of interest to the European tourism industry from both private and public sector: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496
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2. EVOLUCIÓ DEL TURISME I LES PRINCIPALS MAGNITUDS 

A ESPANYA 

 

El turisme és un motor innegable de l’economia a Espanya, la qual cosa justifica els 

esforços que ha fet l’administració de l’estat per afavorir l’impuls d’aquesta activitat. 

Tanmateix es pot veure una desigual intervenció d’aquesta al llarg dels anys. 

 

Tot i no és objecte de la present investigació, per entendre  el context en el que es 

mou actualment la gestió del turisme a la província de Barcelona cal entendre també el 

context evolutiu en el que es situa tant el territori provincial com la Diputació de 

Barcelona en el marc de l’estat espanyol. 

 

L’estat ha patit un seguit de factors que afecten a l’evolució de la política turística 

d’Espanya i que es poden resumir en tres: 

 Els canvis en l'estructura politicoadministrativa de l'Estat espanyol (d'Estat 

centralitzat a Estat autonòmic) 

 La pròpia 'evolució socioeconòmica del país i  

 Els canvis de les necessitats del sistema turístic espanyol, en el qual es denota 

una evolució dels seus components bàsics, fruit de l'adaptació als canvis en el 

marc geoeconòmic general i a les noves tendències de la demanda i de l'oferta. 

 

La configuració d'Espanya com a destinació turística és el resultat d'un procés iniciat fa 

diverses dècades – més de 50 anys de turisme a Espanya-, en el qual se succeeixen 

canvis del paper de l'administració pública en el turisme. 

 

Per sistematitzar i sintetitzar les característiques de l'evolució del turisme i de la 

política turística a Espanya en les seves primeres etapes disposem d'excel·lents 

aportacions, i pel seu significat és obligat referir-nos a tres obres amb enfocament 

retrospectiu: Vila Fradera (1997), Bayón (1999) i Pellejero Martínez (1999).  Però cal 

també fer esment a la aportació més territorial i des d’una perspectiva d’anàlisi 

geogràfica del turisme de López Palomeque i Vera (2001). 
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En aquesta ocasió recorrerem principalment, per la seva major proximitat al tema 

d'estudi, als textos de Fayos-Solà (1996), Bote i Marchena (1996) i Bote (1998) que 

aborden, respectivament, la relació entre evolució de paradigmes turístics i polítiques 

turístiques (amb especial referència al nostre país) i les etapes de la política turística a 

Espanya. 

 

Bote i Marchena (1996) en analitzar els canvis en la política turística de l'administració 

general de l'Estat (o Administració Central) assenyalen l'existència de tres etapes 

diferents: 

 de 1960 a 1973, caracteritzada per imperar la planificació indicativa; 

 de 1974 a 1982, inici del procés de liberalització i de transferències a les 

comunitats autònomes; 

 de 1983 fins a finals dels 90, que es caracteritza pel desplegament d'una 

política liberal i la seva posterior revisió. 

 

Per Fayos-Solà (1996), l'evolució de la política turística contempla, en una simplificació 

analítica, tres referències temporals, coincidents grans trets amb les etapes indicades 

anteriorment: la política del desenvolupisme, la política turística de visió estiuenca i, 

finalment, la nova política turística. Els objectius de cadascuna d'aquestes polítiques 

han variat, ja que el context i la realitat turística també han estat diferents en cada 

fase. 

 

Tanmateix cal necessàriament esmentar l’aportació més recent a la visió evolutiva i el 

dimensionament dels darrers anys de turisme a Espanya que ens proporciona la 

Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo AECIT a través de l’obra 20 

años de la actividad turística en España (García Sánchez –coord- (2014) . En aquesta 

obra, més que contemplar una evolució per etapes recent del turisme a Espanya i al 

mon, fa un esforç per assenyalar quines són els principals trets d’aquest període que 

han condicionat aquesta evolució. 

 

Un dels principals trets d’aquest període és que Espanya ha augmentat el seu 

lideratge en el rànquing mundial dels països receptors de turisme internacional, 

principalment per l’increment de despesa mitjana per turista rebut, passant del quart 
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lloc que ocupava l’any 1994 al segon lloc a nivell mundial el 2014. Una altra de les 

característiques és l’increment dels països competidors d’Espanya com a 

multidestinació, assenyalant països com Gràcia, Turquia i Croàcia, que han crescut a 

un ritme superior que Espanya en aquests darrers 20 anys. També cal destacar que 

s’ha alentit aquest creixement a partir de 2008 sobretot per una disminució notable d 

ela demanda interna, molt castigada per la crisi econòmica. Tanmateix és innegable la 

importància relativa del turisme en l’economia espanyola atès que aquest ha 

representat una aportació entre el 10 i el 11,8% del PIB. I finalment, una de les 

característiques més importants de la política turística i que explicarem a continuació 

ha estat sens dubte la consolidació de les transferències en matèria de gestió i 

promoció del turisme a les comunitats autònomes. 

 

 

2.1. Etapes de l’evolució política turística espanyola: l’administració 

turística del govern central 

 

Concretem, doncs, aquestes etapes de manera sintètica i resumida a partir dels 

diferents textos referenciats i de les novetats que podem aportar en els darrers anys.  

 

Distingim una primera etapa, que podem anomenar de planificació indicativa (1960-

1973), que es va caracteritzar precisament per una banda, a nivell de planejament, per 

imperar la planificació més genèrica (p. ex llei del sòl genèrica, sense política de 

destinació, ..). Una altra característica d’aquest període és el foment d’una política de 

desenvolupisme, on l’objectiu principal és incrementar el nombre de visitants i la 

maximització de l'ingrés turístic, per millorar l'equilibri de la balança de pagaments. 

També és una etapa on s’instrumentalitza la promoció d'Espanya a l'exterior (Espanya 

és diferent, ..) a través d’una política específica de comunicació turística. Finalment, 

també destaca com a característica la intervenció sobre els preus i l’oferta en general, 

tot generant que Espanya sigui una destinació barata i també, d’aquesta manera, 

afavorir la inversió exterior. En aquesta etapa s’instaura una política de “deixar fer”, 

amb processos espontanis que expliquen els desequilibris resultants i paradoxalment 

implantacions de desenvolupament més espontanis que planificats. 
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Estem en un règim dictatorial on es constata un ús propagandístic del turisme a través 

del Ministerio de Información y Turismo. Per conèixer i comprendre el paper de 

l'administració pública en aquest sector durant aquesta etapa és obligada la lectura de 

l'obra ja clàssica de Cals (1974), sobre turisme i política turística a Espanya. 

 

Segona etapa (1974-1982) d’inici de liberització i transferència de competències. El 

context en aquest període és determinant: transició política espanyola, crisi econòmica 

internacional, construcció d'una nova arquitectura i estructura política que implica 

passar de l’estat centralitzat a l’estat descentralitzat de les autonomies, que tindrà un 

pes determinant el la política turística espanyola i, de retruc, en la catalana, com 

veurem en capítols posteriors.  

 

Entre la primera i la segona etapa, des de la dècada dels seixanta fins als vuitanta, es 

viu el període de màxima expansió del fenomen. En aquest període l'administració 

adquireix una actitud permissiva i aquesta situació possibilita a l'empresa privada 

convertir-se en el principal actor de la gestió i creixement de l'activitat, posant per 

davant els beneficis econòmics sobre l'estructuració territorial. No obstant això, no és 

fins a finals dels vuitanta, davant les debilitats i dificultats que presenta el sector, que 

s'inicia una nova etapa, on l'administració pública s'involucra de manera més decidida 

en el procés de planificació de l'activitat, materialitzant-fins a la actualitat a través de 

diversos plans (Beas, 2012). 

 

Distingim una tercera etapa entre 1983 i 2001 que podríem caracteritzar com 

d’organització complexa i resultats desiguals, amb dos períodes diferenciats. Un 

primer període neoliberal (1983-1991) i un segon entre 1992 i 2001. En el primer 

període l’estat, que ja ha transferit les competències en ordenació i promoció del 

turisme a les autonomies, ubica la seva administració al ministeri de Comercio 

Transportes e Industria. Existeix una política turística fragmentada, degut a aquesta 

transferència de competències a les comunitats autònomes, la qual cosa genera un 

escenari de conflicte que, encara avui en dia perdura en general en totes les 

autonomies, i en particular a Catalunya, amb una relació institucional bàsica, 

necessària, però amb constants interaccions tant en la política de foment com en la de 

promoció turística. Aquest primer període el podem finalitzar els anys 90’s, quan 
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Espanya viu una crisi turística que fa repensar tota la intervenció pública en turisme i el 

seu nou rol. 

 

En el segon període (1992-2001) les administracions públiques prenen un 

protagonisme important, orientant les seves accions cap a la competitivitat, intentant 

que la destinació Espanya reaccioni a la crisi turística on, com hem constatat en 

l’apartat anterior de context internacional, apareix una important competència 

internacional; a més cal racionalitzar els escassos fons públics dedicats al 

turisme.Com a conseqüència ens constata la necessitat de coordinar les actuacions en 

matèria de turisme entre administracions i de perfilar noves polítiques de diferenciació 

de l’oferta turística espanyola en base a atributs de qualitat, sostenibilitat, coneixement 

o innovació. Com a resposta de l’administració en aquest període apareixen els 

primers plans nacionals de turisme fins arribar al Plan Nacional e Integral de Turismo 

(PNIT) 2012-2015. 

 

L’any 1990  es publica el Libro Blanco del Turismo Español. Aquest és un document 

de treball que conté les dades del sector turístic fins a 1989 i té l'objectiu últim 

d'efectuar una anàlisi i diagnòstic crític del sector turístic espanyol, analitzar els seus 

punts forts i febles, destacar els principals problemes i reptes a què s'enfronta i definir 

les línies estratègiques d'actuació a mig termini. En la darrera part del document es 

proposen les perspectives de futur i les estratègies que s'han de prendre en el turisme 

espanyol. A continuació vindran el I Plan Marco de Competitividad del Turismo de 

España 1992-95 (FUTURES I) i els II Plan Marco de Competitividad del Turismo de 

España 1996-99 (FUTURES II).  

 

FUTURES I: Plan Marco de Competitividad del Turismo Español 1992-1995. Aquest va 

ser el primer pla nacional dissenyat per l'Administració General de l'Estat amb la 

col·laboració de les comunitats autònomes. El seu objectiu va consistir a establir les 

estratègies necessàries perquè el turisme consolidés la seva forta capacitat 

competitiva en el si de l'economia espanyola. Aquest pla va posar en marxa una sèrie 

de programes que van suposar un canvi important en l'anàlisi, definició i 

instrumentació de l'estratègia turística. Aquests plans es van centrar fonamentalment 

en la millora de la qualitat, la formació dels recursos humans, la introducció de noves 

tecnologies i la diversificació de productes. Amb el FUTURES es van establir les 
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primeres línies estables de comunicació entre agents públics i privats. El focus es va 

centrar, però, en la reconversió de les destinacions més madures de l’Estat. 

 

La valoració favorable del Pla Futures I, pel seu efecte multiplicador i dinamitzador de 

projectes de millora de la gestió, innovació i formació, nous productes i qualitat, va 

portar a desenvolupar un nou pla per al quadrienni 1996-1999, el Pla Marc de 

Competitivitat del Turisme Espanyol o Pla Futures II.  

 

FUTURES II: Plan Marco de Competitividad del Turismo Español 1996-1999. Després 

d'una anàlisi sobre l'aplicació efectiva del primer pla FUTURES I sobre la base del 

diagnòstic del moment, FUTURES II dóna continuïtat a l'anterior, però reformula el seu 

plantejament donant èmfasi a la definició d'un nou model on els criteris de 

desenvolupament s'assentaven sobre la coordinació, la sensibilització i la 

coresponsabilitat i en el que cobren especial rellevància alguns principis rectors com la 

sostenibilitat. També s’incorporen en aquest pla noves destinacions d’interior en 

procés de dinamització, més enllà de la reconversió de destinacions de litoral. 

 

A diferència del primer Plan, que es planteja en un període de recessió del sector, el 

segon s'aprova en uns moments d'extraordinari creixement de la demanda, gràcies a 

la conjunció de dos factors de caràcter conjuntural; les diverses depreciacions de la 

pesseta i la inestabilitat política a l'est d'Europa i el nord d'Àfrica. Tot i presentar-se en 

un context diferent, alguns autors (Ivars 2003, Velasco 2004) parlen d'una política 

turística continuista, més que de canvi, mantenint com a objectius fonamentals la 

millora de la competitivitat i de la sostenibilitat de l'activitat (Beas 2012). 

 

I finalment es redacta Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE). Aquest 

pla té com a eix central no ja la competitivitat, sinó la qualitat. A diferència dels plans 

anteriors, desenvolupats en el context de deteriorament de la imatge del turisme 

espanyol que va marcar la dècada dels 80 i el principi dels 90, el PICTE s'emmarca en 

un moment de recuperació del sector turístic espanyol i dóna continuïtat a els esforços 

realitzats en plans anteriors a favor d'aquesta millora. Coincideix a més en un moment 

de convergència cap als programes i iniciatives de la Unió Europea amb la qualitat 

com a principi integral que abasta tant al sector empresarial, a la gestió de les 

destinacions i a l'aplicació dels criteris de sostenibilitat mediambiental. També és un 
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eix del pla la cooperació entre els diferents actors del sistema turístic, inclosa la 

coordinació entre administracions. Són actors fonamentals d’aquesta cooperació la 

Conferencia Sectorial de Turismo (Estat i comunitats autònomes); la Federación 

Española de Municipios y Provincias FEMP (en representació de l’administració local); 

el Consejo Promotor de Turismo i el Observatorio de Turismo (entre el sector públic i 

privat). 

 

Resumint, els principals aspectes nous d’aquesta tercera etapa serien: 

 La formulació d’una política de destinació turística on cal realitzar una 

revitalització (entorns madurs) o generar una nova dinamització (destinacions 

d’interior, muntanya o noves destinacions) en base a criteris que millorin la 

competitivitat i la qualitat de l’oferta. 

 Explicitació de la necessària coordinació entre les diferents administració 

públiques competents en turisme, amb resultats positius. 

 Recuperació del protagonisme (i la competència') de l'administració central. 

 Coexistència no exempta de conflictes entre polítiques turístiques de les 

comunitats autònomes. i l'Administració central. I aquí tenim exemples tant 

interessants com l’aplicació d’impostos turístics o l’articulació de l’ordenació del 

turisme a través de les diferents orientacions de les lleis de turisme de les 

comunitats autònomes. 

 

Com a balanç síntesi d’aquestes tres etapes destaquem aquests aspectes: 

 Balanç positiu de la política de les diferents administracions central, autonòmic i 

local. 

 Les comunitats autònomes amb vocació turística incorporen la dimensió 

territorial en les lleis d'ordenació territorial del turisme, com també el concepte 

de municipi turístic. 

 Es constata un difícil equilibri de competències polítiques sobre turisme entre 

administracions. Un exemple clar és la situació complexa i laberíntica a novell 

de l’ordenació legislativa del turisme. 

 S'incorporen els principis de sostenibilitat per a la qualitat de la destinació 
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 S'incorporen canvis en la formació de recursos humans per a aconseguir la 

qualitat. 

 

I finalment una quarta etapa,  des de 2002 fins avui que encara, no ha estat 

conceptualitzada, però on ja podem destacar alguns trets que la caracteritzen i que es 

veuen molt influenciats per la pròpia globalització del turisme com  ja apuntàvem en 

l’apartat 2.1.1 sobre les característiques bàsiques del turisme a nivell internacional: 

l’increment de la competència, la crisi econòmica internacional, la influència de la 

geopolítica i la seguretat internacional, l’aparició del low cost i la democratització del 

viatge a nivell internacional incorporant noves demandes, internet i la revolució de la 

intermediació, la sostenibilitat i el canvi climàtic o el desenvolupament de l’economia 

col·laborativa aplicada al turisme. 

 

Davant d’aquests reptes, de moment, l’estat espanyol ha respost amb el Plan del 

Turismo Español Horizonte 2020 que intenta donar algunes respostes a les noves 

exigències de l’entorn, centrant la seva actuació en la nova economia del coneixement, 

el posicionament orientat al client i la sostenibilitat del model, a través d’un lideratge 

compartit entre els diferents agents del sector i amb un visió a llarg termini. Una 

aplicació més operativa d’aquest pla és el Plan Nacional i Integral del Turismo (PNIT) 

2012-2015, que té com a eixos centrals els següents al voltant d ela Destinació 

España: 

 La força de la marca España 

 L’orientació al client 

 L’oferta i les destinacions 

 L’alineament públic – privat 

 El coneixement 

 El talent i l’emprenedoria  

 

D’aquest eixos destaquem, per la pròpia orientació d’aquesta investigació, l’eix de 

l’oferta i les destinacions. En aquest punt convé destacar que  el pla presenta com a 

mesures principals el recolzament a la reconversió de les destinacions madures, les 

línies de finançament per a la renovació d’infraestructures turístiques, el recolzament 

als municipis turístics, la innovació en la gestió de les destinacions a través de les 
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destinacions intel·ligents, la creació de xarxes d’operadors de gestors d’experiències 

turístiques, l’homogeneïtzació de la categorització de l’allotjament hoteler, rural i 

càmping, l’evolució del sistema de qualitat turístic espanyol, la posada en valor del 

patrimoni, cultural, natural i enogastronòmic i el foment del turisme sostenible amb el 

medi ambient. 

 

No podem encara avaluar l’aplicació d’aquests darrers plans, però de ben segur serà 

irregular, atesos alguns del eixos que clarament entren en conflicte amb les 

competències transferides a les autonomies, com és el cas de la categorització de 

l’allotjament. 

 

 

2.2. Principals magnituds del turisme a Espanya  

 

Per dimensionar el significat de l’activitat turística de l’estat Espanyol podem utilitzar 

diferents indicadors, però un dels que ens dona una informació evolutiva més clara de 

l’èxit d’Espanya com a destinació turística és el d’entrada de visitants internacionals 

que permet, d’altra banda, situar la destinació en la posició relativa respecte a altres 

destinacions internacionals: el 2015 va tornar a estar la tercera destinació internacional 

en recepció de visitants segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT), darrera de 

França i Estats Units i per sobre de la Xina. 

 

El creixement de visitants des de l’esclat del turisme de masses als anys 50?s ha estat 

exponencial, passant dels 750 mil visitants estrangers l’any 1950 als 52 milions el 1990 

(vegeu figura 6). 

 

L’any 2015, més de 68,1 milions de turistes estrangers van visitar Espanya, 3,2 milions 

més que l’any anterior (un 4,9% d’increment) segons les dades de l’enquesta de 

moviments turístics en fronteres FRONTUR que ara confecciona anualment el Instituto 

Nacional de Estadística. Com es veu a la taula 2, des de 1998 la xifra absoluta ha 

passat de 41,9 milions a aquests 68,2, un increment de més del 60% en menys de 20 

anys afavorit sens dubte per l’increment de la magnitud de viatgers internacionals, 
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l’aparició de nous mercats i les tensions geopolítiques internacionals, a més d’una 

evident preparació del sector. 

 

Figura 6. Evolució de turistes estrangers a Espanya (1950-1990). 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Comercio y Turismo (1993). Anuario de 

Estadísticas de Turismo 

 

 

Pel que fa als principals d’Espanya, continuen sent els dels entorn més immediat 

d’Europa. El Regne Unit, amb un increment del 4,5%, es va mantenir com el primer 

mercat emissor de turistes estrangers, seguit de França, que va registrar un avanç del 

8,9%. Alemanya, per la seva banda, va presentar una caiguda del 1,2%, però es va 

situar en tercera posició. Alguns mercats també es comencem a consolidar en els seus 

creixement. D’aquesta manera destaca Estats Units, primer mercat no europeu amb 

un 23,6% més de viatgers.  

 

D'altra banda, a més d'Alemanya, només van registrar descensos Països Nòrdics, que 

va retrocedir un 1%, i Rússia, amb un 32,7%, de manera conjuntural atesa la situació 

política del país. (vegeu taula 3)  
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Taula 2. Evolució de turistes estrangers a Espanya (1998-2015). 

Any 
Nombre de turistes (milers) 

1998 41.892 

2000 50.331 

2005 55.914 

2007 58.666 

2008 57.192 

2009 52.178 

2010 52.677 

2011 56.700 

2012 57.900 

2013 60.600 

2014 64.990 

2015 68.215 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades INE i Instituto de Estudios Turísticos. 

 

En aquest context d’arribades Catalunya es situa com a principal comunitat autònoma 

de destinació en diferents sèries anuals. En aquest cas, el 2015 obté el primer lloc 

amb 17,4 milions de turisme, un 3,7% més que en 2014. Darrera situem altres 

comunitats especialitzades moltes d’elles en turisme com les Illes Balears, amb 11,6 

milions (increment de 2,7%) i les Canàries també amb 11,6 milions (vegeu taula 4). 

 

Finalment dos apunts més sobre el mercat estranger a Espanya:  

 El total de visitants estrangers van generar una despesa total de 67.259 milions 

d’euros.  

 Del total de turistes, 58 milions la visiten per motivacions d’oci, recreació i 

vacances, lluny de les altres motivacions (entre d’altres el negocis), que 

agrupen 5,2 milions. 
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Taula 3. Visitants estrangers a Espanya per mercats 2015. 

MERCATS TOTAL TURISTES % VARIACIÓ INTERANUAL 

Alemanya 10.293.964 -1,21% 

Bèlgica 2.275.891 4,50% 

França 11.552.680 9,00% 

Irlanda 1.377.965 6,70% 

Itàlia 3.916.118 6,39% 

Països Baixos 2.945.975 6,56% 

Països Nòrdics 4.992.836 -1,01% 

Portugal 1.893.993 0,94% 

Regne Unit 15.724.449 4,82% 

Rússia 955.982 -32,70% 

Suïssa 1.779.241 9,04% 

Resta Europa 3.388.707 8,33% 

EE.UU. 1.504.156 23,60% 

Resta Amèrica 2.135.798 11,51% 

Resta del mon 3.471.883 25,46% 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades INE i Instituto de Estudios Turísticos. 

 

I per concloure, tot i que el mercat estranger és el que més es referencia per 

categoritzar Espanya com a líder del turisme mundial, anotar que, a més, el turisme 

dels espanyols, dins de les fronteres del propi país, va generar el 2015 més de 160 

milions de viatges i 616 milions de pernoctacions. 
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Taula 4. Visitants estrangers a Espanya per comunitats autònomes 2015. 

COMUNITAT AUTÒNOMA TURISTES ESTRANGERS 2015 

Andalusia 9.315.925 

Balears, Illes 11.652.366 

Canàries 11.589.715 

Catalunya 17.425.632 

Comunitat Valenciana 6.493.965 

Madrid, Comunitat de 5.134.467 

Altres CCAA 6.509.256 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades INE. 

 

Però hi ha una altra característica fonamental de l’estructura de l’activitat turística a 

l’estat espanyol que cal esmentar i que condiciona la interpretació de les magnituds 

que acabem d’assenyalar, i és la desigual distribució de l’oferta d’allotjament i dels 

serveis complementaris per tota la geografia que condiciona efectivament la distribució 

dels turistes per les diferents comunitats autònomes. El caràcter asimètric del mapa 

turístic té una naturalesa estructural que ve condicionada per dos factors: la variada 

condició geogràfica del territori espanyol i el caràcter hegemònic del atractiu sol i platja 

en el conjunt de les motivacions del turisme massiu (López Palomeque i Vera, 2001). 

Aquesta desigual distribució fa que la concentració  d’allotjament es situï en les 

comunitats autònomes amb litoral mediterrani (Catalunya, Comunitat Valenciana, 

Andalusia) i les Illes Balears i Canàries. 

 

Tot i aquesta concentració cal afegir que a partir dels anys 90’s s’ha observat una 

intensificació del procés de difusió espacial del creixement turístic amb la introducció 

de noves modalitats de turisme, com el turisme rural, el turisme a la natura i el turisme 

urbà, la qual cosa ha fet disminuir l’índex de concentració  espacial de l’oferta turística 

(López Palomeque i Vera, 2001). 
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L’altra característica essencial que qualifica les magnituds del turisme a España, a 

més de la concentració territorial, és l’alta estacionalitat estructural fonamentada en la 

pròpia característica motivacional del turisme més massiu centrada en el períodes de 

bonança climatològica. L’evolució recent del turisme amb l’aparició de nous productes 

turístics – i conseqüentment una nova demanda - com el turisme urbà, el turisme rural i 

de natura, el turisme nàutic, de creuers i altres més minoritaris, però amb alt valor 

afegit com el turisme de golf o de salut, a més de la desconcentració espacial, estan 

contribuint a una millor distribució del turisme en el temps (Sánchez García –coord- 

2014). 
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1. VISIÓ HISTÒRICA DEL TURISME A CATALUNYA 

 

Catalunya es conforma com una regió turística a partir d’un procés similar a la d’altres 

regions europees, i per tant no representa un fenomen aïllat. De fet el naixement i 

evolució recent de l’activitat turística té el seu fonament en la pròpia aparició del 

turisme com a fenomen de masses  modern. Aquest turisme neix de la convergència 

de diversos factors que condueixen a un seguit de canvis que tenen lloc a partir dels 

anys 50’s en els països més avançats. El conjunt de circumstàncies generals o factors 

externs que ha fonamentat el desplegament de les activitats turístiques en el territori 

català són en resum, les següents  (Majoral –coord-, 2002): 

a) La reducció de les distàncies i la superació de les fronteres, gràcies a la 

revolució dels transports i infraestructures viàries i, d'altra banda, de la relativa 

estabilitat política a Europa i la progressiva liberalització dels moviments de 

persones. 

b) El creixement i desenvolupament de les economies dels països de l'Europa 

occidental, amb l'augment del nivell de vida i l'increment de la capacitat de 

consum. 

c) Els avenços en l'organització del temps de treball, l'increment del temps lliure i 

de les vacances pagades. 

d) La progressiva conversió de les vacances i el viatge turístic a necessitat bàsica 

de la societat de final del segle, amb el consegüent creixement de la demanda 

dels viatges i estades turístiques. 

 

Aquests factors apareixen en un context internacional que facilita l’arribada de fluxos 

turístics europeus al territori català que comportarà, amb el temps, la implantació 

d’activitats turístiques (allotjament, restauració, serveis, etc.) com a nou model 

productiu en algunes zones del litoral. D’aquesta manera assistim a la progressiva 

transformació d’espais d’activitat primària a espais de serveis. 

 

La situació geogràfica de Catalunya li atorga unes característiques especials que 

afavoreixen el seu desenvolupament ràpid en l’escenari turístic europeu. La proximitat 

dels principals països emissors de turisme i la continuïtat física amb aquests, que 

afavoreix els desplaçaments; la seva climatologia i conformació del litoral, i el ser 
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territori de pas a altres destinacions peninsular li confereixen uns beneficis competitius 

determinants. 

A aquests avantatges espacials es poden afegir la singularitat cultural, la varietat i 

abundància de recursos, costos de serveis baixos en el context europeu, la 

disponibilitat de recursos humans, encara que no qualificats i especialment, el 

recolzament de l’administració publica. 

 

L’evolució dels factors que determinen el comportament del turisme a escala mundial 

acaben consolidant a Catalunya com a regió turística i al desenvolupament d’una 

indústria complexa formada per una gran quantitat d’actors21. 

 

 

1.1. El turisme a Catalunya: caracterització bàsica 

 

El nivell de desenvolupament turístic de Catalunya la situa com una de les principals 

regions turístiques europees. Les xifres bàsiques de caracterització de Catalunya com 

a destinació turística ho corroboren: pel que fa a l’oferta de 595.000 places 

d’allotjament hoteler i extra hoteler a las quals cal afegir les 240.000 places entre 

apartaments i habitatges d’ús turístics, dades aquestes darreres, encara no del tot 

convenientment censades de manera oficial el 2015 segons dades de l’Institut 

Estadístic de Catalunya i de l’Observatori del departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. Pel que fa a la demanda més de 30 milions de visitants 

estrangers, dels quals 17.446.000 turistes i la resta excursionistes (sense pernoctació). 

Aquesta afluència de turistes estrangers és superior a d’altres països de la conca 

mediterrània com el Marroc (10,2 milions), Tunísia (5,3 milions) o fins i tot  països de la 

comunitat europea com Portugal (10,17 milions) ,Holanda (10 milions) o Polònia (16,7 

milions) segons dades de l’Organització Mundial del Turisme. Catalunya concentra 

doncs el 7,7% del moviment de turistes internacionals de la regió europea meridional / 

mediterrània i el 2,3% d’Europa i el 1,47% del total mundial. 

 

Per arribar a aquesta posició de fortalesa  tots els components del sistema turístic han 

anat també evolucionant a Catalunya: des de la pròpia oferta de serveis bàsica 

                                            
21

 Vegeu apartat 1.1. 
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d’allotjaments, que ara es veu incrementada per l’aparició dels habitatges d’ús turístic, 

els operadors d’intermediació, trasbalsats per la irrupció d’internet i les noves 

tecnologies, els nous operadors virtuals i la facilitat d’accés a la informació, el 

subsistema de transports i l’aparició del “low cost”, com també la incorporació de la 

societat civil en el sistema com a un actor més a tenir en compte per a la sostenibilitat 

de l’activitat. 

 

Els components d’aquest sistema turístic conformen doncs un model propi que des 

d’una perspectiva geogràfica té aquestes característiques bàsiques (Majoral –coord-, 

2002): 

 El turisme a Catalunya un caràcter estructural. Aquest es manifesta tant en la 

seva economia com en el seu territori. 

 

 Les activitats turístiques que es desenvolupen a Catalunya tenen un caràcter 

estacional i es concentren principalment a l'estiu, en part derivat per la pròpia 

estacionalitat de la demanda pel que fa al model d'organització del temps de 

treball i del temps de vacances i també, evidentment de la disponibilitat del 

encara principal recurs i producte de sol i platja. La destinació Barcelona trenca 

aquesta característica per les pròpies característiques recents de l’èxit del 

turisme urbà. 

 

 El mapa turístic de Catalunya és asimètric, amb una forta concentració de les 

activitats al litoral i a la ciutat de Barcelona. Tot i que en els darrers anys 

s’assisteixi a una progressiva extensió del fenomen turístic, la resta del territori 

no assoleix els nivells d’oferta i demanda que les zones de costa.  

 

 El flux turístic és diversificat. El model turístic català es caracteritza per una 

demanda de composició diversa, en la qual predomina el turisme de masses de 

segment mitjà-mitjà baix i orientat principalment al consum del producte "sol i 

platja", si bé en els últims anys, el mercat turístic s'ha ampliat amb la 

incorporació d'altres tipus de turismes específics i de nous públics o 

consumidors turístics, destacant de forma molt important el turisme urbà 

monopolitzat pràcticament per la ciutat de Barcelona. 
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 Participació activa dels agents privat i públic. En el procés de conformació del 

model turístic català l'administració pública ha exercit un paper clau -un dels 

factors de desenvolupament del turisme a Catalunya-, però cal destacar que el 

sector públic, amb la implicació dels seus diferents nivells, també és 

fonamental per entendre el bon funcionament actual del sistema turístic. 

 

 El turisme ha estat i és un factor estructurador del territori. La funció turística-

recreativa caracteritza determinades àrees del territori català i arriba a ser 

principal en algunes zones. 

 

 El model turístic català és dinàmic i en els últims anys mostra diversos canvis. 

Les noves tendències de l'oferta i de la demanda, que caracteritzen el nou 

escenari turístic, a diferents escales, també són la causa de diversos canvis 

que estan afectant als diversos components del sistema turístic català i que 

estan marcant el seu comportament futur. Aquests canvis i, en general, la 

pròpia evolució del turisme a Catalunya no està exempta de contradiccions i de 

conflictes. Entre els canvis poden anunciar-se, per exemple, la proliferació de 

nous productes i turismes específics (urbà, rural, cultural, ..), la incorporació de 

nous segments de demanda i la "turistificació" del territori català. 

 

 Existència de zones geoturístiques consolidades i institucionalitzades com a 

unitats operatives per la administració pública turística. Aquests espais turístics 

apareixen ratificats -si bé no sempre amb la mateixa extensió geogràfica- per 

les denominacions geoturístiques establertes per l'administració turística, amb 

fins operatius de gestió pública del turisme, però sobretot de promoció turística. 

La zonificació turística que utilitza la Generalitat de Catalunya des de 1994  ha 

evolucionat i actualment comprèn les següents denominacions geoturístiques: 

Barcelona, Costa Barcelona, Costa Brava, Costa Daurada, Paisatges 

Barcelona, Pirineus, Terres de Lleida, Terres de l’Ebre i Val d’Aran. 

 

 Catalunya com a "regió turística" ha arribat a un estadi evolucionat i madur. Els 

contrastos de l'espai geogràfic català -naturals i culturals- possibiliten una gran 

diversitat de recursos i productes turístics que són explotats de manera 

desigual, segons la seva naturalesa i localització, i d'acord amb la valoració 
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social dels mateixos. Amb aquesta base territorial, el desenvolupament del 

turisme de masses a Catalunya, que es va manifestar amb força a partir dels 

anys seixanta, ha arribat a escala regional un estadi "evolucionat" o "madur" i, 

al seu torn, al seu territori aquest procés ha anat configurant diversos "espais 

turístics" o "zones geoturístiques", que avui dia disposen de marca pròpia en el 

mercat turístic i són fàcilment identificables. 

 

En l'evolució cíclica del turisme a Catalunya s'identifica la successió a menys diversos 

cicles. Fins a inicis del nou mil·lenni destaquem des de l’inici del turisme de masses, 

una fase de creixement turístic que correspon als anys cinquanta; una fase d'expansió 

i de fort creixement del flux de visitants i de la infraestructura, des de 1960 a 1973; una 

etapa d'estancament i crisi que comprèn pràcticament el decenni 1974-1984 i que, 

després d'un breu lapse de recuperació, es perllonga fins a finals dels vuitanta i 

principis dels noranta, quan la crisi obliga a intervenir a l'administració pública amb 

mesures generals i finalment una nova fase de reactivació i desenvolupament que 

s'inicia en 1994-1995 i arriba fins inicis dels 2000, basada tant en un creixement 

selectiu dels components del sistema turístic com en una qualificació dels mateixos; 

(López Palomeque, 1994).  

 

Podem afegir una darrera fase caracteritzada per: 

 L’aparició de nous components tecnològics i de comunicació que afecten a 

l’increment i universalització de la demanda, 

 Un increment de la competència entre destinacions;  

 La irrupció de la seguretat i la geopolítica en la determinació dels grans 

moviments de fluxos internacionals 

 La consolidació de Barcelona com a destinació turística líder internacional que 

marca l’agenda de promoció i gestió turística del país 

 Una crisi econòmica internacional a final dels anys 2010 que afecta determinats 

comportaments de la demanda, especialment d e la estatal i local i que obliga a 

repensar per part de les administracions públiques el paper dels diferents 

agents del sistema. 

 

Catalunya és una regió turística madura i ja no es troba en fase de creixement. Com a 

tal, pateix dels problemes de les zones turístiques que van ser pioneres i necessita 
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d’una reestructuració d’espais, modernització sobretot de determinada planta hotelera, 

creació de nova oferta complementària per satisfer una nova demanda més exigent i 

informada i d’una diversificació del sistema de comercialització. En canvi, les zones de 

més recent desenvolupament viuen encara una fase de creixement i consolidació, 

mentre que la potencialitat de determinats recursos naturals i culturals permet el 

sorgiment de nous productes, de nous tipus de turismes específics, particularment a 

l'interior de la regió. 

 

Finalment cal tornar assenyalar que es constata la turistificació del territori català dins 

el marc general ja assenyalat. Aquest fet té  tres  focus específics: a) la intensificació 

del fenomen d’oci turístic de proximitat, generat preferentment per la metròpoli 

barcelonina; b) la concepció i instrumentalització del turisme com a estratègia de 

desenvolupament i dinamització socioeconòmica de les zones d’interior (espais rurals), 

i c) la necessitat de reestructuració dels espais litorals tradicionals i la “incorporació” de 

les zones de interior com a una de las fórmules o estratègies per a la revalorització 

dels productes turístics obsolets; que indueixen l’extensió d’activitat turístiques des del 

litoral cap a les àrees d’interior (López Palomeque i Sánchez Aguilera –Dir-, 2009). 

 

 

1.2. Evolució de la política turística catalana 

 

Per completar la visió del fenomen del turisme a Catalunya convé fer un esment 

especial a la participació de les administracions públiques catalanes en l’evolució del 

turisme atesa la seva importància dins el sistema turístic català. Aquesta participació té 

una primera etapa prèvia a l’autonomia i una segona autonòmica.  

 

En l'evolució de la política turística duta a terme a Catalunya es poden identificar dues 

etapes: la prèvia a l’assumpció de les competències autonòmiques derivades de la 

constitució espanyola i l’estatut d’autonomia de Catalunya i la pròpiament autonòmica, 

on la Generalitat de Catalunya exerceix les seves competències exclusives en matèria 

de turisme. En aquest capítol s’introdueixen algunes referències bàsiques d’aquestes 

etapes, més completes en l’etapa autonòmica, on podem dir que es desenvolupa 

realment una política turística a Catalunya. 
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1.2.1. Etapa pre-autonòmica 

Pel que fa a l’etapa prèvia al desenvolupament autonòmic, en la qual només existia 

una administració turística comú per a tota Espanya fem referència a l’anàlisi crític 

realitzat per Cals (1974) en la seva obra de referència “Turismo y política turística en 

España: Una aproximación”. De l’aportació de Cals cal destacar el capítol referent a la 

política turística i la necessitat d’una nova política turística (recordem que l’obra és de 

1974). 

 

Des de Catalunya es reclamava respecte a la gestió del turisme dues coses bàsiques:  

 Capacitat de decisió per poder dissenyar una política turística pròpia 

 Una imatge turística diferenciada.. És a dir una marca pròpia per poder 

diferenciar-se de la resta de la marca España. 

 

Amb la creació de l’estat de les autonomies a partir de la Constitució Espanyola es van 

poder resoldre les dues reclamacions, no per una reivindicació catalana, sinó per una 

homogeneïtzació en el repartiment de les competències de turisme entre les diferents 

comunitats autònomes de l’estat espanyol, fet que ha ocasionat més d’una 

problemàtica de coordinació interna a nivell estatal i que no és objecte del present 

treball. 

 

No cal destacar altres aspectes d’aquesta etapa, ja que entraríem directament a 

abordar la política turística de tot l’estat espanyol. Si que convé fer esment, però, que 

en el darrer període de l’etapa que podem anomenar de transició, entre 1975 i 1980, 

que a la Generalitat de Catalunya provisional, amb Josep Tarradellas de president, la 

Direcció General de Turisme estava integrada en el Departament de Presidència. 

 

 

1.2.2. Etapa autonòmica: 1980-2016 

Podem convenir que l’etapa autonòmica comença a partir de 1980 amb la nova 

ubicació de la Direcció General de Turismes, al Departament de Comerç, Consum i 

Turisme. A partir d’aquest moment la política turística a Catalunya és dissenyada i 

executada pels ens i els òrgans que en depenen.  
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Dividirem aquesta etapa en diferents períodes que ens permeten veure l’evolució de 

l’etapa autonòmica caracteritzada, entre d’altres, per una alternança política que  la 

condiciona i caracteritza. 

 

1.2.2.1. Etapa autonòmica: 1980-2003 

Catalunya va disposar de totes les competències en matèria de turisme a partir de la 

implementació del seu Estatut d’Autonomia i del conseqüent procés de transferència 

de les competències polítiques i administratives a la comunitat autònoma. D’aquesta 

manera, i atès que el procés de transferències en turisme a les comunitats autònomes 

es replica en totes elles, l’estat queda pràcticament buit de competències directes i 

explícites en turisme. Tanmateix hi ha dues competències que sempre s’ha reservat 

l’estat pel que fa al turisme:  

 La promoció exterior, molt vinculada a la promoció de la marca España i que 

encara presenta contenciosos entre Catalunya (i altres comunitats) i l’estat 

espanyol. 

 La gestió de la xarxa de Paradors
22

.  

 

Aquest procés de transferència de competències va estar acompanyat de certs 

problemes i conflictes. Per exemplificar-ho fem esment a l’opinió de Ramón Bagó, 

reconegut empresari del sector turístic català que va ser Director General de Turisme 

entre 1980 i 1982, quan es van articular els traspassos. 

 

Bagó (1981) assenyalava que aquests traspassos anaven per un camí perfectament 

natural en aconseguir el conjunt del territori català tenir una unitat en el camp turístic, 

certament amb grans variacions zonals pel que fa a la particularitat de l'oferta i 

intensitat de l'explotació, però articulat tot en un conjunt estimablement coherent i 

integrat. Per descomptat -continua argumentant Bagó- pensem que s'hauria d'haver 

donat sempre a Catalunya el tractament de bloc unitari d'atracció turística, no només 

                                            
22

 Respecte a aquest punt, la llei de Turisme de Catalunya de 2002 en la seva disposició addicional 
primera, considera els paradors situats a Catalunya un recurs turístic essencial:  
Disposició Addicional Primera  

Paradors de turisme de Catalunya 
1. D'acord amb el que estableix l'article 53 de l'Estatut d'autonomia, el Govern pot proposar la participació 
de la Generalitat en els ens, els òrgans, els instituts o les societats estatals responsables de la direcció i la 
gestió dels paradors de turisme. 
2. Els paradors de turisme situats a Catalunya tenen la consideració de recursos turístics essencials. 
 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

109 

per motius històrics, culturals i econòmics, als quals l'autonomia ha vingut a donar 

resposta, sinó també i precisament per la mateixa naturalesa de la indústria turística. 

En els anys del "boom" del turisme el concepte i la imatge de Catalunya com a entitat 

amb trets propis hagués enriquit la seva dinàmica turística amb elements nous i sens 

dubte positius; entre aquests trets cal assenyalar tres (segons Bagó): 

a) els aspectes complementaris de l'oferta catalana (per exemple, els binomis 

mar-muntanya, costa-interior, descans-cultura, estiu-hivern) que s'haurien 

potenciat mútuament, dinamitzant a sectors que han quedat marginats, 

diversificant l'oferta i neutralitzant en un alt grau l'estacionalitat; 

b) s'hauria fet possible acomodar la legislació i les reglamentacions turístiques als 

trets específics de l'oferta local; i 

c) s'hauria pogut afegir un plus d'atractius cap a aquesta àrea al diferenciar-la 

d'alguna manera de la imatge estàndard i unificada de l'Espanya del sol i les 

platges, estimulant així viatges i visites a aquesta i, alhora, a altres zones. 

 

Aquestes reflexions de Bagó, eren també un reflex de la voluntat política d’autogovern 

de la Generalitat de Catalunya en conferir a Catalunya un caràcter de nació a partir de 

la seva personalitat historicocultural; la qual cosa es projecta sobre el conjunt de la 

intervenció pública i sobre altres àmbits de la pràctica social.  

 

La instrumentalització de la política turística no és exclusiva de governs com el català. 

El propi estat espanyol, en la seva etapa franquista i sota el Ministerio de Información y 

Turismo de Fraga Iribarne, utilitzava la imatge turística del país amb l’eslògan “España 

es diferente” per projectar una imatge amable i d’obertura a nous mercats d’un regim 

totalitari. La instrumentalització del turisme per part del govern català s’explica en bona 

mesura per la necessitat de projectar la nació a l’exterior davant la impossibilitat de 

disposar d’òrgans administratius propis d’un altre estatus polític i institucional. 

 

En aquesta estepa autonòmica, l’organització de l’Administració Turística catalana ja 

presenta una estructura força desenvolupada i complexa, a més amb un contingut de 

discurs polític dens. En el següent esquema es presentes les referències més 

significatives per constatar aquest resum dels primers 25 anys d’administració turística 

catalana. 
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Figura 7. Administració Turística catalana: Referències bàsiques de la seva evolució. 

_____________________________________________________________________ 

1980 - Constitució del Departament de Comerç, Consum i Turisme  

1983 - El Llibre Blanc del Turisme a Catalunya  

1986 - Creació del Consorci de Promoció Turística de Catalunya 

1989 - INSETUR (Institut Superior d’Estudis Turístics)  

1992 - Estudi Reforçament de l’avantatge competitiu del sector turístic a Catalunya 

1992 - Debat sobre Política Turística, 1992.  

1993 - Creació de la Agència Catalana de Tecnologia Turística, 1993. 

1996 - La desaparició del Departament de Comerç, Consum i Turisme i  nova 

           ubicació de “Turisme” en el Departament d’Industria, Comercio i Turisme. 

1997 - Modificació del Consorci de Promoció Turística de Catalunya, i canvi de la seva 

           denominació per la de Turisme de Cataluña.   

1997 - Desaparició de la Agència Catalana de Tecnologia Turística 

2001 - IV Congrés de Turisme de Catalunya (I de l’etapa autonòmica) 

2002 - Aprovada la Llei de Turisme de Catalunya  

2004 - Desaparició del macrodepartament de Treball, Industria, Comerç, Consum i 

 Turisme i ubicació de l’administració turística al Departament de Comerç, 

 Turisme i Consum  

2005 - Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010 

2007 - Aprovació de la creació de l’Agència Catalana de Turisme 

2009 - Aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme 

2011 - Creació de la Taula de Turisme de Catalunya 

2013 - Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i Directrius nacionals de   

 turisme 2020 

2013 - Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2013-2015 

_____________________________________________________________________ 

Font: Elaboració a partir de diverses fonts documentals i legislatives. 

 

No és objecte d’aquest treball l’anàlisi exhaustiu de la política turística de la Generalitat 

de Catalunya, però en tant aquesta forma part de les polítiques públiques realitzades 

pel conjunt d’administracions turístiques de Catalunya, incloses les locals, convé 

destacar-ne alguns trets.  

 

En un procés mundial de globalització de la competència, Catalunya, com a destinació 

turística líder en acollida de turistes, també s’avança a la resta de comunitats 
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autònomes amb l’elaboració d’un primer llibre blanc del turisme a Catalunya (1983). 

Aquest llibre va constituir una referència bàsica per al disseny de la política turística 

dels anys 80’s. 

 

Un altres dels trets destacables en l’esquema cronològic anterior és la creació l’any 

1986, del Consorci de Promoció Turística de Catalunya, amb la participació del sector 

privat en els seus òrgans de govern, que d’alguna manera volia reflectir la 

imprescindible col·laboració i relació entre els sector públic i el privat com a 

components essencials del sistema turístic. Tanmateix, l’aparició del Consorci com a 

personificació de l’administració turística va ser interpretada com una estratègia de 

sortejar les limitacions en projecció exterior del turisme marcades per l’administració 

central, amb qui competeix en aquest camp. 

 

Altres elements que confirmen el desenvolupament i la complexitat de l’administració 

turística catalana és la creació d’altres òrgans de gestió turística descentralitzats com 

l’Agència Catalana de Tecnologia Turística, creada el 1993 per afrontar les necessitats 

del sector relacionades amb la informació, la innovació tecnològica i el estudi i 

coneixement del turisme i posteriorment dissolta. En l’àmbit de la formació turística 

també cal fer esment a la creació de l’Institut d’Estudis Turístics i l’escola Oficial de 

Turisme de la Generalitat  de Catalunya (1989). 

 

Uns altres dos trets important en l’evolució de la política turística de Catalunya són el 

finançament de l’estudi “Reforçament de l’Avantatge Competitiu del sector turístic a 

Catalunya (1992), encarregat a l’equip de Michael E. Porter, que es pot entendre com 

un  segon llibre blanc del turisme a Catalunya. D’aquest document, només destacar 

que l’apartat part III, que representa una Proposta de Política Turística, amb el títol de 

Pla de Competitivitat per al sector del turisme a Catalunya, comprèn vuit programes a 

desenvolupar i que només un d’ells, el segon, aborda sota el títol la “Protecció i 

recuperació de l’entorn turístic”, la variable territorial de manera explícita. Veurem que 

aquest fet de no tenir en compte el territori com a base de l’activitat turístics de manera 

formal, es repeteix en la concreció de la política turística del govern. 

 

I d’altra banda el Debat sobre Política Turística celebrat al parlament català en 

novembre de 1992. Debat no reeditat sobre turisme en uns moments de recessió 
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receptiva i que va transcendir als actors del sistema i als mitjans de comunicació.  Del 

contingut del debat destaquem la important reflexió que fonamenta les estratègies 

formulades (globals de creixement i de màrqueting) amb també tres grans objectius: 1) 

Crear riquesa, prosperitat i reequilibri territorial; 2) Garantir la competitivitat i el 

sosteniment a llarg termini de l'activitat i 3) Potenciar la qualitat de l'entorn material i 

humà. 

 

Cal destacar també la celebració del IV Congrés de Turisme de Catalunya
23

, el 2001, 

que va suposar un procés de dinamització de tots els agents, i o debat que va 

alimentar els treballs del projecte de Llei del Turisme. Aquesta Llei es va aprovar el 

2002 i tot i que no és objecte del present treball, és fa un anàlisi breu, però específic 

pel que fa a les seva implicació en la gestió local en el propers capítols
24

.  

 

Resumint, en l'evolució de la política turística de l'etapa autonòmica es poden 

descriure tres períodes diferenciats i asimètrics, la identificació obeeix fonamentalment 

a la consideració del partit / partits polítics governants: a) De 1980 a 2003, evolució de 

la política " convergent "; b) De 2003 a 2010, desenvolupament d'una política 

"catalanista i d'esquerres"; c) A partir del 2011, desplegament d'una nova política 

"convergent". No entrem en la darrera etapa nacionalista i independentista, més 

marcada per el procés secessionista que per les polítiques turístiques. 

 

 

1.2.2.2. Etapa autonòmica: 2003-2010 

A finals dels anys noranta i principis del nou segle la política turística catalana s'havia 

instal·lat en uns objectius i instruments propis dels anys vuitanta i primers noranta. 

Això s'interpreta com a reflex d'un cert esgotament, accentuat per les limitacions 

financeres de les arques públiques en els últims anys de la dècada, coincidint amb el 

                                            
23

 Convé aclarir que el anomenat  IV Congrés de Turisme de Catalunya de 2001 és en realitat el I Congrés 
de l’etapa autonòmica.  Els congressos precedents a l’etapa autonòmica van ser: 

 I congrés: Barcelona 1919 

 II congrés: Tarragona 1921 

 III congrés: Barcelona 1979 
És per aquest motiu que, a partir del Congrés de febrer de 2001 a Tarragona, els congressos següents, 
realitzats el 2004 a Girona i el 2008 a Tarragona reben la denominació de II i III Congrés de Turisme de 
Catalunya respectivament. 
24

 Vegeu apartat 3.3.2 
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període d'ajust marcat pel procés de convergència europea. L'aprovació el 2002 de la 

Llei de Turisme de Catalunya es pot entendre com un precedent del canvi de rumb de 

la política turística. L'existència d'una la Llei de Turisme (2002) obria un nou escenari 

des de molts punts de vista però, sens dubte, el més notori és que definia un nou marc 

per a la gestió pública del turisme. No obstant això, el seu desenvolupament va quedar 

interromput davant el canvi de govern de 2003: la coalició nacionalista Convergència i 

Unió, que governava des de 1980, va quedar desplaçada per una coalició de govern 

de partits d'esquerra. 

 

L'acord de govern tripartit "catalanista i d'esquerra" signat al desembre de 2003 va 

contemplar un "programa d'actuacions en matèria de turisme", amb tres principals 

línies programàtiques a desenvolupar:  

1. La remodelació de la política de promoció dels recursos turístics i les 

demarcacions turístiques de Catalunya. 

2. La planificació del desenvolupament de les infraestructures turístiques per tal 

de fer compatible el potencial de creixement econòmic i l'equilibri territorial.  

3. La configuració d'una administració turística i un sistema de finançament dels 

recursos públics que permetin el desenvolupament de les activitats turístiques 

en condicions de qualitat i de futura viabilitat. 

 

Les línies d’actuació que s’establien per a la legislatura 2003 – 2006 es resumien en: 

1. L’aprovació del Pla Estratègic del Turisme a Catalunya amb horitzó 2010 

2. La creació de l’Observatori de Turisme de Catalunya 

3. L’increment de pressupost en la creació de producte 

4. Pla director d’estacions de muntanya 2006 – 2011 

5. Consens en les bases de creació de l’Agència Catalana de Turisme 

6. Ordenació i optimització de la política de promoció turística del país 

7. Millora de la normativa de determinats subsectors 

 

Es preveia per a la propera legislatura (2007 – 2010) el desenvolupament del Pla 

Estratègic de Turisme de Catalunya 2005 – 2010, concebut com a full de ruta de la 

política turística per a aquest període. 
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D’aquest període “rupturista” respecte a la llarga etapa anterior governada per 

Convergència i Unió, destaquem un gir important amb la incorporació d’una visió 

territorial del turisme. Estem parlant de plans estratègics, plans directors, de la creació 

de l’Observatori de Turisme, de la creació de producte, elements que no es 

manifestaven de manera clara en etapes anteriors. Tot i que això no es transmet 

directament a escala local és una orientació a tenir en compte. Aquesta orientació 

també es manifesta en la creació d’una nova subdirecció general de Programació 

Turística, amb un  Servei de Planificació Turística, orientat a desenvolupar, entre altres 

polítiques i accions territorials (Figura 8). 

 

Figura 8. Administració Turística catalana: Organigrama 2016.25 

_____________________________________________________________________ 

Departament d'Empresa i Coneixement 

 Direcció General de Turisme 

  Subdirecció General d'Ordenació Turística 

                          Negociat de Coordinació Administrativa 

   Servei de Règim Jurídic Turístic 

   Servei de Qualitat Turística 

  Subdirecció General de Programació Turística 

                   Servei de Planificació Turística 

                  Servei d'Informació i Difusió Turística 

   Àrea de Coneixement i Estratègia 

_____________________________________________________________________ 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de la Generalitat de Catalunya 

 

 

A finals de 2010 la eleccions autonòmiques van motivar un canvi de partit de govern a 

la Generalitat i, per tant, l'entrada de nous responsables polítics en matèria turística 

que va motivar, entre altres iniciatives, l'encàrrec d'un nou pla estratègic per a la nova 

legislatura (Serrano, 2011: 439). En l'àmbit de la política turística s'inicia un nou 

període marcat per tres circumstàncies: el contingut programàtic en matèria turística 

dels nous partits en el poder; la discontinuïtat institucional (es van celebrar noves 

                                            
25

 Tot i que es reprodueix l’organigrama de 2016,  aquest  reflexa la creació de la Subdirecció de General 
de Programació Turística. 
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eleccions en 2012) i la persistència de la crisi econòmica, que marca prioritats i limita 

la capacitat financera. 

 

En 2013 s’aprova el nou Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013 -2016 i el Pla 

de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013 – 2015. Els dos plans marquen el full de 

ruta de la política turística per a aquests anys. 

 

Interessa fer una petita anàlisis dels nous instruments estratègics esmentats a escala 

regional. 

 

El Pla Estratègic de Turisme (PECT) 2005-2010) 

Des de 2006 fins 2010 la política turística catalana ha estat orientada per l'execució del 

Pla Estratègic de Turisme a Catalunya (PETC) 2005-2010, i la novetat en els seus 

objectius i instruments és l'argument que reforça el concepte de "nova política turística" 

iniciada el 2003. Aquesta nova política es caracteritza, ens altres trets, per l'atenció 

que es presta a la dimensió territorial del turisme i pel paper que exerceix el 

territori en les orientacions de la política turística. A continuació s'aprofundeix en el seu 

contingut i s'analitzen les accions i estratègies "territorials" derivades del desplegament 

del mateix Pla. 

 

El PETC és un punt de partida, ja que mai s'havia treballat la planificació estratègica 

del turisme des d'una visió totalment integral i transversal. Els objectius genèrics del 

PETC són deu: 

1. Millorar la gestió integral del turisme per tal de consolidar el posicionament 

turístic de Catalunya i augmentar els ingressos per turista. 

2. Ordenar i integrar el desenvolupament turístic d’acord amb les capacitats, les 

potencialitats i la planificació del territori. 

3. Incrementar la competitivitat del sector turístic mitjançant la millora de la 

qualitat i la innovació tecnològica. 

4. Augmentar la qualitat i la diversitat de l’oferta turística mitjançant la millora 

continuada, la reinversió, la consolidació i diversificació de productes i una 

política integral de promoció. 

5. Posicionar Catalunya com una marca turística que sigui reconeguda i valorada 

pels seus valors específics i singulars. 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

116 

6. Potenciar la qualitat de la formació especialitzada i la seva adaptació al mercat, 

tot fomentant la qualitat dels llocs de treball del sector. 

7. Impulsar un model de turisme que sigui ambientalment sostenible. 

8. Fomentar la consciència que el turisme és un factor que contribueix a endreçar 

el territori i beneficia la població resident i els sectors complementaris. 

9. Generar noves fórmules per atendre les necessitats de finançament pròpies de 

les destinacions turístiques. 

10. Adequar el marc normatiu a les necessitats actuals i futures del sector per a 

garantir la seva eficiència. 

 

El PECT proposa per assolir aquests objectius 10 programes d'actuació que afecten el 

conjunt d'agents del sector turístic (Generalitat de Catalunya, administracions locals, 

administració de l'Estat, sector privat, universitats i centres de formació i recerca i 

societat civil), i que es concreten en diverses accions específiques:  

1. Territori, paisatge i societat 

2. Foment i integració de productes turístics 

3. Identificació i potenciació dels trets diferencials de l’oferta turística catalana 

4. Màrqueting i promoció 

5. Modernització i millora de la informació turística 

6. Qualitat 

7. Formació i recursos humans en turisme 

8. Recerca aplicada, tecnologia i innovació 

9. Enfortiment institucional i sectorial i marc normatiu 

10. Comunicació i sensibilització 

 

Dels deu programes destaquen dues en relació amb la dimensió territorial del turisme i 

el paper del territori, el programa 1 de Territori, paisatge i societat i el 2 de Foment i 

integració de productes turístics, que es declines en les següents actuacions: 

 Programa 1: Territori, paisatge i societat 

o Foment de l’establiment de requisits d’integració paisatgística en els 

projectes turístics. 

o Programa d’embelliment del paisatge urbà i periurbà. 

o Elaboració d’una estratègia d’usos turístics del territori. 

o Pla director de l’ús turístic del paisatge, els recursos i els espais naturals. 
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o Pla director de l’oferta turística de golf. 

o Pla director de l’ús turístic sostenible de l’espai litoral. 

 

 Programa 2: Foment i integració de productes turístics. 

o Elaboració del mapa nacional de l’oferta i dels productes turístics. 

o Creació de l’Agenda Turística de Catalunya. 

o Creació de les grans rutes nacionals. 

o Foment de la xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya (CAT’s). 

o Categorització i priorització dels productes i segments turístics. 

 

Cal assenyalar que s’observa en el contingut i desenvolupament del PECT l’existència 

d’una “política turística", entesa com a conjunt d’accions entorn d’un pla estratègic, que 

a l’hora obeeix a uns principis, persegueix uns objectius, identifica uns instruments i 

estableix unes mesures d’execució (Velasco 2011). També es fa palesa la incorporació 

del territori com a objecte de la política (desenvolupament, conservació, sostenibilitat, 

identitat, reequilibri) i com a variable de les accions a realitzar, en assumir la dimensió 

espacial del fenomen turístic. 

 

D’aquesta manera podem dir que per primera vegada l’administració autonòmica 

catalana assumeix papers de foment del turisme i ho instrumentalitza com a factor de 

desenvolupament i reequilibri territorial. 

 

 

1.2.2.3. Etapa autonòmica: 2010-2016 

Ja abans de finalitzar el període de vigència del PECT 2005-2015 es comença a 

treballar en la possibilitat de renovar el Pla que, tanmateix, es veurà afectat tant pels 

canvis de governs (amb la finalització de l’etapa catalanista d’esquerres) com per la 

irrupció de la crisi econòmica.. Però el nou govern, atès l’eficàcia del PECT com a 

instrument de planificació de referència per a la política turística, inicia el procés per a 

redacció, no només d’un nou Pla Estratègic, sinó també d’un Pla de Màrqueting 

Turístic de Catalunya. El 2013 s’aproven els 2 plans de manera gairebé simultània: el 

Pla de Màrqueting orientat a la demanda i el Pla Estratègic, fonamentalment a orientar 

l’oferta i la governança del turisme. 
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En aquesta etapa també es crea la Taula de Turisme de Catalunya, òrgan de 

participació transversal del sector turístic català. Que té l’objectiu d’esdevenir una 

plataforma d’interlocució amb el sector, on els agents públics i privats que incideixen 

en l’activitat turística de Catalunya participin de forma estable i permanent per 

cooperar en la definició i l’execució de les polítiques en aquest àmbit 

 

El Pla Estratègic de Turisme de Catalunya (PETC) 2012 -2016 

El PECT 2012-2016 es justifica en la seva introducció per la configuració actual del 

model turístic de Catalunya, que es fonamenta en tres fets cabdals: 

1. El desenvolupament d’un model de turisme de sol i platja massiu de gran èxit 

internacional però que a principi dels anys 80 començà a presentar els 

símptomes d’obsolescència a causa d’un monocultiu mancat d’innovació, 

diversificació i reinversió. Tot i que, al llarg de la costa catalana podem trobar 

alguns bons exemples d’oferta turística diversificada, de qualitat, sostenible i 

responsable,  en general, el model de turisme de sol i platja, que genera més 

de la meitat de la demanda turística a Catalunya, no és prou competitiu en 

termes de qualitat. 

 

2. El fabulós i inesperat èxit de Barcelona com a destinació turística global, que 

segueix superant rècords fins i tot en plena crisi econòmica. Aquest èxit turístic 

és especialment interessant tenint en compte que a l’inici no es deu a una 

planificació turística. Sense l’èxit de Barcelona, molt probablement els 

indicadors de turisme de Catalunya faria temps que estarien en decadència.  

 

3. El 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 i 

allotjament rural, a l’expansió del turisme actiu, dels esports d’aventura, 

l’ecoturisme, el golf o el turisme cultural, amb el suport clau d’una oferta 

enogastronòmica cada cop més extensa, diversa, innovadora i reconeguda I 

amb una menció específica a la tradició importància del turisme de neu.  

 

El PECT 2012-2016 té una estructura de 5 directrius nacionals que es declinen en 5 

programes i un total de 15 subprogrames. 
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Les Directrius nacionals són: 

1. Un projecte de país internacional: el turisme com un dels fonaments del 

projecte nacional de Catalunya, amb una projecció cada cop més internacional. 

2. Catalunya, destinació de destinacions: Catalunya, un conjunt harmònic de 

destinacions autònomes, sostenibles i competitives. 

3. El producte, base del màrqueting: una oferta de qualitat orientada a una 

demanda de qualitat. 

4. Una direcció de turisme transversal: intel·ligència, eficiència i influència 

transversal com a fonaments de la Direcció General de Turisme. 

5. Excel·lència: formació, innovació, idiomes, noves tecnologies i sostenibilitat 

ambiental com a elements clau per a l’excel·lència. 

 

 

Figura 9. Directrius Nacionals de Turisme 2020. 

 

Font: Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013 – 2016  i Directrius nacionals de turisme  2020 

 

De tots aquests destaquem la línia marcada per la directriu número 2: “Catalunya 

destinació de destinacions”, i el programa que li correspon: Desenvolupament de 

destinacions”. A aquest programa li corresponen, a més 4 subprogrames: Territori, 

Oferta i infraestructures, Qualitat i Gestió. 
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A més, el PECT 2012-2016 incorpora un apartat sobre estratègia territorial (apartat 

6.5.) en el qual determina que la Destinació Catalunya s’ha d’estructurar basant-se en 

la seva realitat turística territorial en 4 àmbits territorials complementaris, també àmbits 

de planificació estratègica, que a més han de buscar complementar-se:  el litoral, 

l’àmbit urbà, la muntanya i l’interior. 

 

Finalment, d’aquest document estratègic assenyalar com un dels projectes més 

interessants a desenvolupar el que fa referència a l’elaboració d’un Pla Sectorial 

Territorial de Turisme, que seria el primer document normatiu de planejament territorial 

en la història de la política turística de Catalunya 

 

Els plans aprovats i dels elements del Pla 2012-2016, seleccionats i descrits en els 

paràgrafs anterior volen ser el full de ruta de la "política turística" en els propers anys. 

Sembla, a més, que el territori s’incorpora definitivament com a objecte de la política i 

com a variable de les accions a realitzar, en assumir la dimensió espacial del fenomen 

turístic. Com passava en el període anterior, aquestes dues orientacions validen el 

paper de l'administració pública en el foment del turisme; i la concepció i la 

instrumentalització del turisme com a factor de desenvolupament i de reequilibri 

territorial. 
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2. DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DEL TURISME. EXTENSIÓ DEL 

FENOMEN TURÍSTIC EN EL TERRITORI CATALÀ 

 

En l’apartat anterior es feia una petita introducció a la caracterització bàsica del 

turisme a Catalunya que ens permetia abordar l’evolució de la política turístic a 

Catalunya des de la seva aparició amb un especial interès per les darreres etapes i on 

el territori turístic passava a ser objecte essencial d’aquesta política. Convé, però, 

destacar, com ja s’apuntava, que Catalunya no és una regió turística simètrica ni 

homogènia ni en el moment de l’aparició de fenomen turístic ni en la seva evolució i 

situació actual. 

 

Efectivament l’oferta d’allotjament turístic de Catalunya la situen com a una de les 

primeres destinacions d’Europa: 306.691 places hoteleres, 268.842 places de càmping 

i  18.737 places de turisme rural  segons el cens de 2015 (Idescat) i, com avançàvem 

en el capítol 3.1.1. sense incorporar les dades d’apartaments i habitatges d’ús turístics 

que, segons el Departament d’Empresa i Ocupació, eleva aquesta xifra a un total de 

834.901 places registrades. Però atenent a l’estadística oficial d’allotjament observem 

que la seva distribució territorial presenta unes pautes asimètriques, amb una forta 

concentració al litoral i a la ciutat de Barcelona, característica que s'observa clarament 

si es considera la distribució espacial de l'oferta per les marques turístiques oficials, en 

la qual sobresurt Barcelona pel que fa a la capacitat hotelera i la Costa Brava, segona 

en capacitat hotelera i primera en places de càmping (vegeu Figura 10 i Taula 5) 

 

Les marques turístiques amb més capacitat d’allotjament es situen clarament al litoral 

de Catalunya. Costa Brava, Costa Daurada i Costa Barcelona acaparen el podi global 

de l’allotjament amb gairebé el 70% de les places disponibles, al qual sumem 

Barcelona amb el 13% de places hoteleres.. Però destinacions com els Pirineus tenen 

gairebé més del 10% del total de Catalunya (si sumem la Val d’Arán). Però marques 

d’interior com Paisatges Barcelona arriben a tenir el 12% de l’allotjament rural, 

qualitativament molt important atès també el pes de població resident en aquestes 

comarques. 
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Figura 10. Distribució de places d’allotjament en establiments hotelers, càmpings i 

turisme rural,  per marca turística (2015). 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Idescat 2015. 

 

 

Pel que fa a la demanda, Catalunya va rebre el 2015 gairebé de 17,5 milions de 

turistes estrangers (i més 12,8 milions visitants excursionistes). A més cal afegir 

gairebé que s’han comptabilitzat 5 milions de viatges de turistes espanyols i que els 

catalans han efectuat prop de 12 milions de viatges per Catalunya sense 

comptabilitzar els fluxos en les residències secundàries. D'altra banda, el turisme 

aporta al voltant del 12% de la riquesa i de l'ocupació regional. El balanç anual de 

l'activitat turística de Catalunya en l'última dècada pot seguir-se a través de diverses 

aportacions, que inclouen al seu torn referències a l'evolució de la política turística. 

Destaquem les anàlisis de André (2003), Vila (2006), Galí (2007), Serrano (2011) i 

l'Atles del Turisme de Catalunya (López Palomeque i Sánchez Aguilera, 2009). 
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Taula 5. Distribució de l’oferta turística de Catalunya, per marques, 2015. 

 

Establiments 

hotelers 
Càmpings Turisme rural TOTAL 

MARCA Places  % Places % Places % Places % 

Barcelona 77.525 25,28 0  0,00 0  0,00 77.525 13,05 

Paisatges 

Barcelona 
3.928 1,28 3.735 1,39 2.280 12,17 9.943 1,67 

Costa Brava 76.493 24,94 119.877 44,59 4.045 21,59 200.415 33,72 

Costa 

Daurada 
58.369 19,03 63.051 23,45 1.723 9,20 123.143 20,72 

Costa 

Barcelona 
58.832 19,18 33.294 12,38 1.347 7,19 93.473 15,73 

Pirineus 15.194 4,95 36.828 13,70 6.949 37,09 58.971 9,92 

Terres de 

l'Ebre 
5.146 1,68 7.413 2,76 866 4,62 13.425 2,26 

Terres de 

Lleida 
4.775 1,56 1.575 0,59 1.368 7,30 7.718 1,30 

Val d'Aran 6.429 2,10 3.069 1,14 159 0,85 9.657 1,63 

TOTAL 

CATALUNYA 
306.691 100,00 268.842 100,00 18.737 100,00 594.270 100,00 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Idescat 2015. 

 

Des d’un punt de vista de la distribució geogràfica del turisme destaquem dos de les 

característiques a les quals fèiem esment també en el capítol 3.1.1. referent al sistema 

turístic català: que el mapa turístic de Catalunya és asimètric, amb una forta 

concentració de les activitats al litoral i la participació activa dels agents privats i 

públics; trets que són arguments i donen sentit a les noves estratègies de política 

turística i, en particular, la instrumentalització -per part dels actors públics- del turisme 

com a factor de desenvolupament i de reequilibri territorial. 
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La pròpia dinàmica del mercat turístic, la posada en valor de nous recursos territorials, 

i l'acció de política turística dels darrers 20 anys estan afavorint un procés de 

turistificació del territori català. Aquest procés està conformant, al seu torn, noves 

tendències en la seva espacialització, en les pautes de distribució espacial del turisme 

(García Pascual, 2004). Per tant, tot i la concentració litoral i urbana de l’oferta i 

l’activitat turística, estem assistint a una major visibilitat dels espais d’interior com a 

destinacions turístiques, però també a territoris urbans propers a la capital, 

notablement influenciats per l’èxit turístic de Barcelona, tot conformant uns nous límits 

territorials del que veurem en capítols posteriors com a concepte Destinació 

Barcelona. La presència de turisme a tot el territori es dona, no només en mercats 

nacionals, sinó també internacionals. 

 

El resultat de la confluència de les circumstàncies indicades ha estat una 

generalització espacial del turisme a tot el territori (atenuant la seva concentració 

espacial al litoral), una turistificació de tot el territori observable a escala local i 

regional. Si es delimita l'anàlisi a les últimes dues dècades (López Palomeque, 1997) 

s'identifiquen en els inicis del fenomen almenys tres processos específics que sumats 

han estat factors del desenvolupament del turisme en els espais d'interior: 

 

a) La intensificació del fenomen de l'oci turístic de proximitat, generat per les 

grans ciutats i àrees metropolitanes del país. 

 

b) La concepció i instrumentalització del turisme com a estratègia de 

desenvolupament i dinamització socioeconòmica de les zones d'interior, fruit de 

múltiples iniciatives privades i, sobretot, públiques (polítiques de 

desenvolupament de les zones rurals, de muntanya, ..). 

 

c) La "incorporació" del rerepaís (zones d'interior) en el procés de reestructuració 

dels espais litorals tradicionals (àrees adjacents, àrees pròximes). Aquest 

procés específic, la incorporació d'espais d'interior a les noves dinàmiques de 

reestructuració dels espais litorals, es manifesta tant en la seva dimensió 

formal com funcional. 
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En l'última dècada, entrat ja el segle XXI, s'intensifiquen els tres processos 

identificats anteriorment i, també, apareixen nous nou processos específics de 

turistificació que cal assenyalar, i que s'afegeix als tres processos específics 

assenyalats anteriorment.  

 

Per una banda el major protagonisme de l'administració pública, en particular les 

administracions regionals i locals, que en l'enfocament de la seva política turística 

s'han incorporat estratègies i accions de posada en valor turística del territori, 

observable a diferents escales (López Palomeque i Font, 2010 ). Aquest nou 

procés, sens dubte, forma part important de l’anàlisi de la gestió pública del turisme 

a la província de Barcelona que s’analitza en els propers capítols. 

 

També l’aparició de noves inversions en projectes emblemàtics a l’interior del país, 

en part per inversió privada, com complexos com Mon San Benet a Sant Fruitós de 

Bages, o els Vilars Rurals, complexos hotelers simulant nuclis rurals, però 

reproduint el funcionament de ressort litoral, establerts a zones d’interior com el 

Montseny, la Terra Alta o el Bages (López Palomeque i García 2014). Però també 

la intervenció de la administració pública posant en valor recursos geològics com el 

Geoparc de la Catalunya Central o el jaciment paleontològic de Fumanya entre 

d’altres. 

 

Finalment, un altre procés ha afavorit l’extensió de l’activitat turística per tot el 

territori català gràcies a Barcelona. La ciutat ha passat de menys de 1,7 milions de 

turistes allotjats en hotels en 1990 a 8,3 el 2015; de 3,8 milions de pernoctacions a 

17,6 milions respectivament. Aquesta creixement exponencial es manifesta més 

enllà dels límits administratius de la ciutat amb la necessitat d’incorporar nous 

espais turístics en el continu urbà de la ciutat, amb l’efecte mirall en poblacions de 

l’entorn metropolità que mai s’havien plantejat una política turística més enllà 

d’acollir determinades infraestructures necessàries per al turisme Barcelona i 

Catalunya, com l’Hospitalet de Llobregat amb la Fira de Barcelona o el Prat de 

Llobregat amb l’Aeroport. Però també altres poblacions comunicades amb la 

capital busquen aprofitar els beneficis del turisme: Sant Cugat del Vallès, 

Badalona, Sabadell o Terrassa. I finalment la connectivitat dels espais litorals amb 

el rere país també es dona amb la ciutat, aprofitant la marca Barcelona. 
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3. LA GESTIÓ PÚBLICA DEL TURISME A CATALUNYA 

 

En aquest capítol es descriu l’aplicació del model d’intervenció pública en el sector 

públic a Catalunya com a comunitat autònoma de l’Estat Espanyol en el marc de la 

comunitat europea tant des del punt de vista de la capacitat normativa com de 

l’organització de les diferents administracions públiques que hi intervenen26. 

 

La intervenció de l'administració pública en turisme té lloc a través dels diferents nivells 

en què s'organitza (comunitària, central, autonòmica i local) i d'acord amb les funcions 

i competències definides per a cada cas en el marc normatiu. Aquest fet provoca una 

complexitat en la gestió pública del turisme que ha donat peu a una praxi de conflicte i 

solapament d'accions entre nivells de l'administració i d'una falta de coordinació i 

cooperació (López Palomeque, 2004). 

 

La intervenció de l'administració pública en el turisme persegueix el desplegament i el 

bon funcionament de les activitats turístiques (estratègies de desenvolupament del 

turisme) i, al seu torn, el turisme és instrumentalitzat com a factor de 

desenvolupament: el turisme com a estratègia de desenvolupament i reequilibri 

territorial. Per aquestes raons el foment de les activitats turístiques és incorporat 

freqüentment per tots els nivells de l'administració pública en la formulació en cada cas 

de la política de desenvolupament regional i local. 

 

 

3.1. Les administracions públiques a Catalunya i el turisme: marc 

normatiu i organitzatiu 

 

Resulta imprescindible fer una descripció de les funcions que es confereix a les 

diferents administracions que poden actuar en el territori català. Aquesta descripció ha 

de poder fer-se des del paper que es juga dins el marc normatiu i també en l’aspecte 

d’organització. 

 

                                            
26

 Aquest capítol complementa, contextualitza i resumeix les aportacions referents a Catalunya realitzades 
en l’apartat 3.1.2. Evolució de la política turística catalana. 
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El turisme genera fluxos econòmics susceptibles de regulació.  El turisme, també, com 

a indústria/activitat econòmica pot ser objecte d’intervenció / regulació per part de les 

Administracions Públiques. El territori és suport i recurs del turisme i per tant objecte 

de regulació per part de les administracions públiques. Finalment, el turisme genera 

relacions entre els territoris susceptibles d’acords, convenis i tractats entre ells. Tot 

això significa que han d’existir i de fet existeixen, lleis i normatives que afecten a 

l’activitat turística des de perspectives diverses. 

 

Les diferents Administracions Públiques tenen també diferents nivells competencials 

en matèria turística i, a més, no han de complir solament amb la funció reguladora i de 

control de l’activitat turística, sinó que també l’han de recolzar i impulsar. Això 

comporta que cada Administració Pública tingui un esquema organitzatiu adequat a les 

seves capacitats competencials i als seus objectius en matèria de recolzament i impuls 

del sector turístic. 

 

La transversalitat del sector turístic significa que, a més de les lleis i normatives més 

específicament turístiques, aquesta activitat es vegi afectada per un conjunt força 

ampli d’àmbits regulats (medi ambient, transports, urbanisme, etc.)  que cal conèixer i 

aplicar adequadament. A Espanya ens trobem amb un fet important, que és la 

disparitat normativa, deguda a la distribució de competències que fa la Constitució 

espanyola de 1978. 

 

En conseqüència existeixen quatre nivells d’administració pública: 

 L’administració comunitària 

 L’administració central 

 L’administració autonòmica i 

 L’administració local 

 

 

3.1.1. L’Administració Comunitària 

Cal tenir en compte l’àmbit territorial europeu. Encara que la Unió Europea no te una 

capacitat legislativa directa, sí pot establir directrius comunitàries ( recomanacions més 

o menys vinculants ) que, amb posterioritat, hauran de desenvolupar els Estats 
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membres. Per exemple, la normativa actual de viatges combinats que recull la 

Reglamentació d’Agències de Viatges està adaptada a una directriu de la UE.  

 

3.1.2. L’Administració Central 

L’article 148.1.18 de la Constitució expressa que les Comunitats Autònomes podran 

assumir competències en matèria de promoció i ordenació del turisme en el seu àmbit 

territorial. És a dir, que poden ser  titulars de la totalitat de les funcions i potestats 

públiques en relació amb el turisme i, per tant, poden dictar normes i executar-les.  

Això vol dir que de fet l’Estat no té competència directa en aquesta matèria. Malgrat 

això, l’article 149.1 de la Constitució atribueix a l’Estat competències que poden incidir 

sobre aspectes molt rellevants en matèria de turisme, com per exemple: 

 

 Comerç exterior 

 Bases i coordinació de la planificació de l’activitat econòmica. 

 Regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols 

acadèmics i professionals 

 Ordenació del crèdit, banca i assegurances ( entre d’altres també les turístiques ). 

 Ordenació dels registres i instruments públics ( per tant, també els registres 

turístics). 

 

A més, l’Estat, té competències sobre gran quantitat d’elements que tenen 

transcendència directa sobre l’activitat turística ( medi ambient, relacions 

internacionals, transports, comunicacions, etc.). 

 

 

3.1.3. L’Administració Autonòmica 

Totes les Comunitats Autònomes han assumit competències en matèria de turisme a 

través dels seus estatuts d’autonomia, tal i com els permet la Constitució Espanyola a 

través de l’article 148.1.18. A Catalunya ho trobem reflectit en el títol segon , article 

9.12 de l’Estatut d’Autonomia: “ La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva 

sobre les matèries següents:  .......12. Turisme”. Estatut aprovat per Llei orgànica 

4/1979 de 18 de desembre, BOE de 22 de desembre. La Generalitat de Catalunya ha 

exercit aquesta competència generant un conjunt de normatives directament 

relacionades amb el sector turístic. 
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El maig de 2002 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del Turisme de 

Catalunya, que ha de ser el marc en el que es mouran en el futur totes les normatives 

del sector i a la que més endavant es dedicarà un apartat per analitzar amb més detall 

les implicacions territorials i administratives d’aquesta llei.27 

 

 

3.1.4. L’Administració Local 

Interessa focalitzar l'atenció en el nivell local i analitzar les competències en matèria de 

turisme dels governs locals, la seva implementació i, sobretot, la seva estructura 

organitzativa per constatar el grau d'institucionalització d'aquestes competències com 

veurem en propers apartats . 

 

L’atribució de competències als municipis és una conseqüència directa del 

reconeixement constitucional de la seva autonomia per a la gestió dels interessos que 

li són propis (articles 137 i 140 de la Constitució ). Aquesta autonomia local la trobem 

reflectida en l’article segon de la Llei de bases reguladora del règim local 7/1985, de 2 

d’abril, en que s’estableix el dret dels municipis , províncies i illes a intervenir en tots 

aquells assumptes que afectin directament el cercle dels seus interessos. Tot i això es 

tracta  d’una competència delegada, és a dir, als municipis els hi correspon no pas la 

titularitat de les competències, sinó el seu exercici. En la mateixa situació es troben les 

províncies. 

 

Enfront del que constitueix el repartiment competencial, és clar que la incidència del 

turisme té un àmbit territorial que poc té a veure amb la distribució de competències 

que s'opera a nivell constitucional en el territori del nostre Estat, ja que la canalització 

última de les corrents turístiques es dirigeix cap a un lloc concret i determinat que té 

com a base el terme municipal, el provincial, la comarca o la mancomunitat de 

municipis (Fernández, 2001). 

 

Cal, doncs, fer notar que des de l’administració local -ni des de les diputacions ni des 

dels ajuntaments- es poden establir normatives que regulin l’àmbit turístic, encara que 

                                            
27

 Vegeu apartat 3.3.2. 
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solament es referissin al seu àmbit territorial. Si més no,  sí que existeix una part 

important de possibilitats d’incidència per la via normativa, des dels Ajuntaments,  en 

l’estructuració de l’oferta turística, a partir de les regulacions i controls que el municipi 

estableix sobre l’urbanisme, la construcció, els establiments, la sanitat, la seguretat, la 

senyalització, etc. (Font, 2002). 

 

Determinats municipis es veuen afectats de forma definitiva pels corrents turístics 

però, a la pràctica, les competències directament turístiques delegades als municipis 

solen reduir-se als aspectes promocionals i informatius i no afecten els de disciplina, 

de control, d'inspecció i sanció turística. La competència del municipi que incideix 

indirectament en el sector turístic deriva de l'assumpció d'aquests altres títols 

competencials que el municipi està obligat a prestar, com ara els relatius a la 

concessió de llicències -obertura, obres i de primera ocupació-; protecció contra 

incendis o requisits mínims d'infraestructura. 

 

L'ordenança municipal és, doncs, un dels principals instruments d'ordenació del 

turisme municipal: de la planificació de la política turística, del medi ambient o de la 

salubritat municipal. De la mateixa manera, en la competència típicament municipal 

que és la urbanística, l'actuació per excel·lència, la planificació, incideix directament 

sobre el turisme, sent així evident que una adequada política urbanística és sempre un 

pressupost necessari de la política turística. 

 

Els ajuntaments no tenen competències normatives directes sobre el turisme, però  

intervenen efectivament en el disseny de la seva planificació, en molts aspectes que 

afecten els establiments turístics i, principalment, en la promoció del municipi com a 

destinació turística. Aquestes funcions, formalitzats en l'administració turística, 

s'integren en l'estructura organitzativa local en regidories tant de naturalesa 

"econòmica", com "cultural", segons els casos. 

 

D'altra banda, tot i que no hi ha una homogeneïtat en tots els Ajuntaments, 

l'administració turística dels municipis en aquest àmbit competencial sol estar 

vinculada a la creació de patronats o consorcis -administració pública no territorial-, en 

els quals intervenen tant el sector públic com el privat. És també freqüent que algun 

d'aquests patronats o consorcis, que especialment tenen la seva pròpia entitat jurídica, 
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agrupin el territori de més d'un municipi, especialment en zones turístiques 

homogènies, i compten amb la participació d'Administracions Públiques d'àmbit 

superior28. La decisió de la creació d'un d'aquests ens ve determinada pel pes 

específic del sector turístic a cada territori. 

 

En aquesta complexa organització turística de l'administració pública l'existència d'una 

regidoria de turisme (o de dos o més àmbits, sent un d'ells el turisme) s'ha d'entendre 

com a expressió de la importància real o potencial del turisme al municipi. No obstant 

això, cal recordar que en ocasions la gestió pública del turisme a nivell municipal o 

comarcal es vehicula a través d'ens enquadrats en l'anomenada administració pública 

no territorial. En aquestes situacions l'existència o no d'una regidoria no ha de ser 

l'únic element per valorar la institucionalització de la gestió turística a nivell local. 

 

 

3.2. La Llei de Turisme de Catalunya (2002) 

 

El 15 de maig de 2002 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar, amb els vots a 

favor de 67 diputats i el vot en contra de 66, per tant, amb el suport parlamentari 

mínim, la primera llei de turisme de Catalunya: Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme 

de Catalunya29. 

 

Aquesta llei, esperada des de les conclusions del darrer Congrés de Turisme de 

Catalunya de febrer de 2001
30

, va aportar poques novetats en relació a les 

expectatives que havia generat. Tot i que no és l’objecte d’aquest treball, convé fer una 

petita anàlisi del que va representar l’aplicació de la llei des d’una perspectiva territorial 

i administrativa. Com a prèvia, cal dir que la llei ser aprovada amb uns continguts que 

podem considerar com a mínims, ja que de fet es limita a recollir i recopilar normatives 

                                            
28

 Vegeu apartat 5.3.. 
29

 Vegeu (DOGC núm. 3669, 03-07-2002, p. 11950) o bé consulteu la pàgina web 
http://civil.udg.es/normacivil/cat/Contractes/L13-02.htm 
30

 Recordem que el  IV Congrés de Turisme de Catalunya de 2001 és en realitat el I Congrés de l’etapa 
autonòmica.  Els congressos precedents a l’etapa autonòmica van ser: 

 I congrés: Barcelona 1919 

 II congrés: Tarragona 1921 

 III congrés: Barcelona 1979 
És per aquest motiu que, a partir del Congrés de febrer de 2001 a Tarragona, els congressos següents, 
realitzats el 2004 a Girona i el 2008 a Tarragona reben la denominació de II i III Congrés de Turisme de 
Catalunya respectivament. 
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anteriors que formaven el corpus normatiu vigent (decrets i disposicions) sense entrar 

a fons en gaires temes i deixant per a una reglamentació posterior els més importants, 

com el finançament dels municipis turístics, el desenvolupament d’un pla de turisme i 

la creació de l’Agència Catalunya Turisme que havia de substituir el Consorci de 

Turisme de Catalunya.  

 

Aquesta reglamentació ha sortit a exposició pública 14 anys després (juliol 2016), però 

amb uns objectius notablement diferents, marcats per la conjuntura turístic actual: la 

regulació de les noves modalitats d’allotjament sorgides per les tendències de 

l’economia col·laborativa i els nous comportaments de la demanda turística. D’aquesta 

manera , aquest Reglament es planteja com a objectius: 

 Racionalitzar i simplificar la normativa turística, a través d’un reglament únic de 

turisme que integrarà diverses disposicions normatives de caràcter 

reglamentari d’aplicació en matèria turística a Catalunya. 

 Ordenar i regularitzar l’oferta d’allotjament turístic en les seves diferents 

tipologies, així com possibles modalitats que poden aparèixer en un futur. 

 Donar compliment al Pla Estratègic de Turisme, en l’àmbit de la modernització i 

actualització de la normativa turística existent. 

 

Pel que fa al paper dels municipis en el desenvolupament turístic, el text de la llei 

preveu la possible catalogació de municipi turístic. Les conseqüències d’aquesta 

catalogació són bàsicament l’obligatorietat de garantir un seguit de serveis a tota la 

població assistida. La contrapartida en plans de finançament específics no està 

contemplada. El paper de les diputacions provincials es troba recollit en l’article 7131. 

                                            
31  Article 71 

Règim de les competències provincials 
1. Corresponen a les diputacions provincials, sens perjudici de les competències establertes per la 
legislació de règim local, les atribucions següents: 
a) La promoció de les marques turístiques de llur àmbit territorial. 
b) La promoció dels recursos turístics de llur àmbit territorial, en coordinació amb tots els ens locals 
concernits. 
 c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals de llur àmbit territorial en qualsevol aspecte que en 
millori la competitivitat turística. 
 d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció derivades de l’àmbit privat del 
sector turístic. 
e) La participació en la formulació de les eines de planificació turística del conjunt del país. 
 
2. Les diputacions provincials han d’exercir llurs competències turístiques en coordinació amb el 
departament competent en matèria de turisme i amb les altres administracions turístiques de llur àmbit 
territorial. 
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En aquest article s’atribueix a les corporacions provincials un paper de suport i de 

cooperació en la promoció i el desenvolupament turístic del territori de referència, amb 

la qual cosa, per primera vegada es reconeix l’important paper que han jugat i juguen 

les diputacions a Catalunya en la promoció turística del seu territori. 

 

Cal destacar doncs, que la llei de turisme subratlla que les principals competències de 

les Diputacions en matèria de turisme són: 

 La promoció de marques i recursos dels seu àmbit territorial en coordinació 

amb el sector privat. 

 La participació en eines de planificació. 

 L’assessorament i el suport tècnic als ens locals per la millora de la 

competitivitat turística. 

 

La llei de turisme ratifica, doncs, la política turística de la Diputació de Barcelona tant 

en període inicial com en l’actualitat. 

 

 

3.3. L’organització turística de l’Administració Pública 

 

Les diferents administracions públiques s’atribueixen un determinat paper. 

L’organització administrativa no és senzilla i sovint apareixen temes que són de difícil 

ubicació. Tanmateix l’esquema d’organització el podem resumir en aquests apartats 

que corresponen a àmbits territorials diferents. 

 

 

3.3.1. L’Administració Comunitària 

Recordem , com ja comentàvem a l’apartat 2.1.3. que el turisme està ubicat en la 

Direcció General de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pymes: Creixement32 

(GROWTH).  Els treballs de la Comissió envers el sector turístic estan actualment 

                                                                                                                                
3. Als efectes de l’adequada coordinació entre les diputacions provincials i l’Administració de la 
Generalitat, s’han d’establir les fórmules de participació recíproca que es considerin necessàries en les 
entitats i els organismes especialitzats que en depenguin. 
 
32

 http://ec.europa.eu/growth/index_es 

http://ec.europa.eu/growth/index_es
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abocats a la creació y millora dels llocs de treball vinculats amb aquesta activitat. Per 

aquesta finalitat existeixen en l'actualitat quatre Grups de Treball dedicats a formació, 

qualitat, protecció mediambiental i impacte de les noves tecnologies. 

 

3.3.2. L’Administració Central 

La Secretaría General de Turismo és l’organisme que s’ocupa d’aquesta activitat en 

l’organigrama de l’Administració de l’Estat i depèn de la Secretaría de Estado de 

Comercio y Turismo del Ministerio de Economía. Les funcions d’aquesta Secretaria 

General estan centrades en la definició i coordinació de la política turística del Govern 

Central, l’elaboració de plans que fomentin i millorin el sector turístic, la cooperació 

amb les Comunitats Autònomes i els ens locals en els temes turístics, la investigació i 

recopilació de dades del sector, la direcció del Instituto de Turismo de España 

(TURESPAÑA ), l’avaluació i control de l’administració turística de l’Estat, la direcció 

de la Escuela Oficial de Turismo i el manteniment de relacions institucionals amb 

organitzacions internacionals en coordinació amb el Ministerio de Asuntos Exteriores33 

 

La Secretaria compta també amb el Instituto de Estudios Turísticos, que es dedica a la 

investigació del sector. Cal fer notar que TURESPAÑA és l’institut encarregat de la 

promoció exterior de la imatge turística de l’Estat. Per això desenvolupa diferents 

programes de promoció i manté en servei les Oficines de Turisme d’España a 

l’estranger34.  

 

 

3.3.3. L’administració de la Generalitat de Catalunya35 

A partir de l’any 1996 les competències en turisme són assumides per la Conselleria 

d’Indústria, Comerç i Turisme, dins de la que existeix la Direcció General de Turisme. 

La Direcció General de Turisme compta , a més de amb Delegacions Territorials, amb 

un conjunt de Serveis que implementen la política turística de la Generalitat: 

 Servei d’empreses i activitats turístiques, que proposa la normativa turística i en 

vigila l’acompliment. 

                                            
33 per més informació consulteu http://www.minetur.gob.es/turismo/ca-es/Paginas/IndexTurismo.aspx 
34 per més informació consulteu http://www.iet.tourspain.es 
35 per més informació consulteu http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19775 

 
 

http://www.minetur.gob.es/turismo/ca-es/Paginas/IndexTurismo.aspx
http://www.iet.tourspain.es/
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19775
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 Serveis de formació, foment i relacions interadministratives. 

 Servei d’informació, difusió i publicacions 

 Servei d’estudis i assessorament. 

 

Totes les tasques de Comunicació i Promoció estan encomanades a Turisme de 

Catalunya, i posteriorment a l’Agència Catalana de Turisme, ens autònom en el que hi 

participen representants del sector privat i del sector públic. 

 

 

3.3.4. L’Administració Local 

Encara que, tal com s’ha dit abans, els Ajuntaments no tenen competències 

normatives directes sobre el turisme, sí hi intervenen en el disseny de la seva 

planificació, en molts aspectes dels establiments turístics i, principalment en la 

promoció del municipi com a destinació turística. 

 

Encara que no existeix una homogeneïtat en tots els Ajuntaments, la organització dels 

municipis en el sector turístic, sol estar vinculada a la creació de Patronats o 

Consorcis, en els que intervenen tant el sector públic com el privat. Es també freqüent 

que alguns d’aquests Patronats o Consorcis, que tenen la seva pròpia entitat jurídica, 

agrupin el territori de més d’un municipi, especialment en zones turístiques 

homogènies, i comptin amb la participació d’Administracions Públiques d’àmbit 

superior. 

 

La decisió de la creació d’un d’aquests ens ve molt determinada pel pes específic del 

sector turístic en cada territori. Es aconsellable que qualsevol Ajuntament que vulgui 

afrontar amb eficàcia el seu desenvolupament com a destinació turística compti amb 

un instrument d'aquestes característiques on es poden sumar els esforços i interessos 

de tots els actors de l’activitat turística, tan públics om privats. 

 

 

3.4. El paper de les diputacions catalanes en el desenvolupament turístic 

 

En aquest context tant normatiu com d’organització les diputacions catalanes han 

assumit un paper força rellevant que convé remarcar. L’organització administrativa 
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general a Catalunya és complexa. A la normativa estatal sobre règim local cal afegir la 

normativa autonòmica i fer un gran equilibri en la interpretació de les competències.  

 

En la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/1985, de 2 d’abril (llei estatal) es 

manifesta que el paper de les diputacions a Espanya és important en l’estructuració de 

l’administració local, tot i que no se’ls dona un tractament especial en matèria de 

turisme precisament degut a les seves característiques especials d’Administració local 

de cobertura. Tanmateix, conforme a l’article 3636 de la Llei , ostenten una competència 

general d’assistència i cooperació tècnica, jurídica i econòmica dels municipis de la 

província, en qualsevol dels seus àmbits d’actuació, inclòs el turisme. En aquest sentit 

cal ressaltar la importància que tenen les competències assumides en foment de la 

imatge turística dels municipis de poblacions inferiors a vint mil habitants i de la 

promoció de les marques turístiques (Arcarons, 2010). 

 

En canvi, en la llei catalana 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, les 

comarques passen a tenir un  paper molt més important en detriment de les 

                                            
36 Artículo 36 

1.  Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este 
concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción 
pública y, en todo caso, las siguientes:  

a)  La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral 
y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.  
b)  La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los 
de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de 
menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.  
c)  La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y 
el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios 
de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de 
tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y 
extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su 
prestación.  
d)  La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el 
territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en 
este ámbito.  
e)  El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. 
h)  El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su 
provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios 
coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión 
coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. 
i)  La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación 
del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con 
población inferior a 5000 habitantes.  
f)  Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo 
voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con 
población inferior a 20.000 habitantes.  
g)  La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en 
los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 
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diputacions. Això ha implicat un progressiu traspàs de competències des de les 

diputacions als consells comarcals en les tres províncies que, des de l’aprovació de la 

llei catalana, han estat dirigides pel mateix partit polític que governa Catalunya: Girona, 

Lleida i Tarragona.  

 

En matèria de turisme aquest traspàs no s’ha produït. Les diputacions de Tarragona i 

Girona tenen un paper fonamental en la promoció de les marques turístiques que es 

troben en el seu territori: Costa Daurada i Costa Brava. El fet que aquestes marques, 

tradicionals en el mercat turístic europeu, siguin més antigues que la pròpia 

administració catalana contribuït de forma decisiva a consolidar el paper promotor en 

turisme d’aquestes diputacions; aquest fet no ha estat mai qüestionat per 

l’administració de la Generalitat. Amb l’empenta d’aquestes dues diputacions, a finals 

dels anys 80’s es va afegir la Diputació de Lleida37 per promocionar el seu turisme 

d’interior i de muntanya i finalment la de Barcelona l’any 1994.  

 

La llei 13/2002, de 21 de juny de Turisme da Catalunya, en el seu article 71, d’alguna 

manera, ve a corroborar les competències exercides per les diputacions de Catalunya 

en matèria de turisme38. En aquest marc d’actuació l’administració de la Generalitat es 

compromet a la promoció exterior de les marques turístiques i les diputacions a la 

promoció en els mercats interiors. 

 

  

3.5. Anàlisi de l’aplicació de l’Impost sobre estades turístiques a 

Catalunya. El finançament del turisme als municipis i la taxa turística 

a Catalunya 

 

El 2012 va ser l’any de la taxa turística o més concretament de l'impost sobre les 

estades en establiments turístics. El debat sobre l’aplicació de la taxa venia de lluny, 

però es podria dir que aquest cop no va generar el debat que va desencadenar en 

altres ocasions. Tot i l’arribada d’aquest nou ingrés, els gestors del sector públic local 

es debaten encara entre la recerca de l’equilibri dels pressupostos i la necessitat de 

                                            
37

 Les diputacions de Tarragona, Girona i Lleida exerceixen les seves competències en matèria de turisme 
a través de patronats provincial de turisme, organismes de caràcter autònom. 
38

 Vegeu apartat 3.3.2. sobre la Llei de Turisme de Catalunya 2002. 
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mantenir la qualitat de les seves destinacions en un mercat d’oferta creixent i un entorn 

de gran competitivitat. 

 

 

3.5.1. El debat sobre la taxa turística vuit anys després del Congrés de Turisme 

de Catalunya a Girona 

Des de l’1 de novembre de 2012 s’aplica a Catalunya per primera vegada un impost 

que grava les estades turístiques a Catalunya coneguda com a “taxa turística”. Des de 

començaments d’any es va començar a confeccionar aquest nou impost que era en 

aquells moments l’únic d’aquesta tipologia que s’aplicava a l’estat espanyol. 

Actualment, a les Illes Balears han tornat a recuperar el 2016 un impost sobre estades 

turístiques39. 

 

No oblidem, però, que ja va existir una experiència a les Illes Balears que va ser 

batejada com a l’ecotaxa balear. L'ecotaxa va ser un impost vigent a les Illes 

entre 2001 i 2003. Va ser un dels projectes més importants del govern del Pacte de 

Progrés de Francesc Antich a les Illes Balears. Consistia en un impost que pagaven 

les persones que pernoctaven als establiments hotelers i que tenia com a principal 

objectiu millorar el medi ambient que el turisme anava degradant. Va topar amb 

l'oposició frontal dels hotelers i del Partit Popular balear. Va tenir una vida molt curta: 

es derogà al mateix Parlament de les Illes Balears el 22 d'octubre de 2003, poc 

després del retorn al govern de Jaume Matas després de les eleccions autonòmiques 

de 2003. 

 

Actualment  la conveniència d’incorporar gravàmens a l’activitat turística torna a estar 

a debat a la resta de l’estat espanyol per dos motius: la recuperació econòmica dels 

principals mercats emissors ha incrementat l’afluència de turistes en determinades 

destinacions, amb el conseqüent risc d’equilibri mediambiental, econòmic i cultural; i la 

necessitat de disposar de recursos addicionals per poder millorar aquest equilibri. 

 

Entre el 15 i el 17 de desembre de 2004, es va dur a terme a Girona el II Congrés de 

Turisme de Catalunya.  En aquest congrés, organitzat pel sector privat, tot i que sota el 

                                            
39

 Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de 
mesures d’impuls del turisme sostenible 

http://ca.wikipedia.org/wiki/2001
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pacte_de_Progr%C3%A9s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pacte_de_Progr%C3%A9s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Antich
http://ca.wikipedia.org/wiki/Illes_Balears
http://ca.wikipedia.org/wiki/Turisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Popular_balear
http://ca.wikipedia.org/wiki/22_d%27octubre
http://ca.wikipedia.org/wiki/2003
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lema “el congrés de tots, per a tots”  es va parlar molt sobre la possibilitat d’implantar 

una taxa turística, tant en la sessió prèvia celebrada a Barcelona com a les plenàries 

dedicades al finançament del turisme a Girona; i malgrat la insistència del sector públic 

a través de la Federació de municipis de Catalunya, de l’Associació catalana de 

municipis i comarques i d’alguns alcaldes presents, una de les quatre conclusions del 

congrés va ser que “la taxa turística no és la solució per al finançament dels 

municipis turístics”. En aquells moments es va perdre la possibilitat i l’oportunitat 

d’estudiar aquest instrument que en altres contextos internacionals s’utilitza sense 

gaire polèmica.  

 

Catalunya disposa doncs d’un impost turístic, però no és un impost que soluciona el 

finançament dels municipis turístics, si no la que neix per donar aire a les finances de 

la Generalitat de Catalunya, en un context totalment econòmic i financer totalment 

diferent al de l’any 2004. Massa tard per poder recuperar l’essència original del debat 

del Congrés de Girona. 

 

En aquella ocasió, els arguments que es van fer servir des de les patronals del sector 

eren variats: la mala imatge que generava a la destinació turística d’un nou impost, la 

possibilitat que els operadors turístics “castiguessin” Catalunya desviant els turistes a 

altres destinacions alternatives, el fet que fos sempre l’empresari el que acaba fent de 

recaptador d’impostos, el desconeixement de la destinació final de la recaptació 

obtinguda per aquest nou impost, i que ja hi havia prou impostos, entre d’altres raons. 

Però des del sector públic es va insistir en la necessitat d’estudiar totes les fórmules 

possibles que poguessin contribuir a minvar el dèficit pressupostari dels municipis 

turístics. 

 

Però convé analitzar quin és l’origen real del problema i si els municipis que acullen 

turistes tenen prou argumentació quan reclamen més finançament per a les seves 

activitats. Quan parlem del finançament del turisme a què ens estem referint?  

 

3.5.2. El finançament dels municipis: el paper del turisme en els pressupostos 

locals 

Tots els municipis a Catalunya tenen un problema endèmic de finançament que s’ha 

agreujat amb la crisi econòmica i de confiança que estem patint des de 2008. L’origen 
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d’aquest problema és el decalatge entre els ingressos que tenen els governs locals i la 

necessitat de prestar tots els serveis locals necessaris.  

 

En termes generals podríem dir que els ingressos dels ajuntaments provenen, per una 

banda de transferències d’altres administracions (Estat i Generalitat) en base als 

serveis obligatoris i tenint en compte la base de la població resident censada, no 

l’assistida (que sumaria la població turística o estacional a la censada); i per altra 

banda del finançament propi a través d’impostos, preus públics i taxes. En 

percentatges, això significa aproximadament un 60% de finançament propi. Per tant es 

pot dir que hi ha una certa capacitat municipal de generar ingressos.  

 

Malauradament aquesta capacitat ha estat històricament molt condicionada per un 

augment important i sostingut dels impostos generats a partir de l’activitat constructora: 

l’impost de bens immobles (IBI), l’impost sobre construccions, quotes d’urbanització, 

plusvàlues; i per altra banda, per la pràctica desaparició de l’impost sobre activitats 

econòmiques (IAE) en els municipis on la seva activitat econòmica està orientada als 

serveis, i que afecta especialment els municipis amb activitat turística. La necessitat de 

generar ingressos va acabar abocant els governs municipals a incentivar una activitat 

constructora que en molts casos ha deteriorat el principal actiu del turisme: el territori, 

amb efectes irreversibles. 

 

Finalment la crisi de l’activitat constructora ha acabat disminuint de manera notable 

aquesta font d’ingressos extraordinària que s’havia convertit en la finançadora 

ordinària dels serveis no obligatoris, entre els quals, el turisme. 

 

La Diputació de Barcelona va iniciar l’any 2001 una línia de recerca amb l’Institut 

d’Economia de Catalunya amb l’objectiu de conèixer les prioritats de despesa dels ens 

locals de Catalunya. Dins aquesta línia de treballs, l’informe “La Despesa dels 

municipis catalans en serveis no obligatoris 2003-2009”  reflecteix de forma alarmant 

que de mitjana, el 26,1% dels pressupostos municipals es destina a despesa no 

obligatòria (301,05 € per habitant). Per despesa no obligatòria entenem aquella 
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despesa que es consigna malgrat que no està inclosa en la normativa que regula els 

serveis obligatoris dels municipis40. 

 

En un els treballs inclosos en aquesta línia de recerca41 “quedava palès que  només un 

33’6% de la despesa no obligatòria rebia un finançament específic; la resta havia de 

sortir majoritàriament d’ingressos no finalistes o de taxes i preus públics. En l’informe 

no s’inclou l’anàlisi d’aquells serveis que es convertirien en obligatoris per 

desplegament de la normativa aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta anàlisi 

seria força interessant, ja que molt poques vegades es té en compte que les 

obligacions que regulen aquestes iniciatives legislatives repercuteixen directament en 

unes necessitats de finançament importants. Aquest seria el cas dels municipis 

turístics que quedarien regulats per la Llei 13/2002 de 21 de juny de 2002 de Turisme 

de Catalunya en la qual els serveis obligatoris que han de prestar per llei en ser 

reconeguts com a municipis turístics, com ara l’atenció i orientació als turistes 

mitjançant oficines de turisme, seguretat ciutadana i protecció civil, la promoció i 

protecció de recursos turístics, etc. no venen acompanyats de cap finançament 

ordinari específic. Tanmateix, ara per ara, cap municipi català ha estat declarat turístic 

a efectes d’aquesta llei.  

 

L’activitat turística és una de les “despeses no obligades” a les quals fan esment els 

estudis esmentats. Tot i que aquesta activitat no representa més que el 1’89%42 de la 

despesa no obligatòria a la que fan front de mitjana el municipis de Catalunya, val la 

pena remarcar que només el 8’3%43 rep algun finançament específic. A més, en les 

despeses comptabilitzades no es té en compte més que aquelles directament 

relacionades amb serveis turístics (oficines d’informació turística, despeses de 

promoció, etc.) i no aquelles que es veuen incrementades per l’augment de visitants o 

turistes (seguretat, neteja, etc.). La seguretat i la protecció civil és un dels temes més 

importants: si en la mitjana dels municipis catalans aquesta despesa, considerada no 

obligatòria, només es cobreix amb en un 2’9%4 per finançament directe, el percentatge 

                                            
40

 La normativa que regula els servies obligatoris a prestar per part dels ajuntaments pot ser estatal o bé a 
partir d’iniciatives legislatives del Parlament de Catalunya. 
41

 La despesa de caràcter discrecional dels ajuntaments i el seu finançament. Exercici 2001.  Elements de 
debat territorial núm. 20. Institut d’Economia de Catalunya. Diputació de Barcelona. 2004. 
42

 Mitjana entre 2003 i 2009 
43

 Dades de 2001 
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de finançament que rebrà un municipi turístic on la plantilla de policia municipal s’ha de 

dimensionar en funció de la població assistida que pot tenir el seu territori en 

temporada alta serà probablement menor. 

 

 

3.5.3. La competitivitat turística de les destinacions 

La manca de finançament específic per als serveis no obligatoris prestats pels 

ajuntaments té dues conseqüències clares:  

 una possible disminució en la qualitat dels serveis prestats i 

 l’abocament de l’ajuntament cap a una cursa a la recerca de finançaments 

alternatius indirectes per mantenir la qualitat i quantitat del servei. 

 

L’administració local vol específicament més finançament per a l’activitat turística 

bàsicament per a dues raons: 

 per poder donar serveis de qualitat a tota la població assistida i no només a la 

resident. 

 per mantenir la competitivitat del municipis envers l’activitat turística i afavorir la 

consolidació de destinacions de qualitat. 

 

Tenint en compte aquestes realitats estudiar les possibilitats de complement financer 

per al mon turístic local que pot significar l’aplicació d’una determinada taxa turística es 

planteja gairebé com una necessitat. 

 

3.5.4. El plantejament d’un impost sobre estades turístiques 

En el mateix Congrés de Turisme de Girona, en diferents aportacions ja es podia 

afirmar que aquesta taxa tampoc podria ser la solució a tots els problemes financers 

dels municipis turístics, que indubtablement passa per reconèixer la singularitat dels 

municipis turístics i vincular-ne el finançament a la població assistida44 i per una 

                                            
44

 Conclusió número 8 del II Congrés de Turisme de Catalunya:  

El municipi turístic està obligat a prestar uns serveis públics a la població visitant. Aquesta necessitat 
extraordinària de despesa no té un reconeixement en el finançament local: no existeixen fons d’ingressos 
propis específics ni les subvencions i participacions en els ingressos de l’Estat i de la Generalitat tenen en 
compte la població real assistida, sinó que es limiten a considerar la població censada, concepte totalment 
obsolet en un país on el turisme és la principal activitat econòmica. Es proposa que els nostres 
representants polítics incloguin en la reforma de l’Estatut d’Autonomia el reconeixement de la singularitat 
dels municipis turístics i vincular6 ne el finançament necessari per garantir serveis públics a la població 
flotant o assistida. 
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reforma important de la participació en els impostos de l’Estat45 (només com exemple, 

l’IVA que paguen les administracions locals a l’Estat per la compra de béns i serveis 

supera en molts casos les transferències rebudes del propi Estat). Tanmateix per què 

no avançar en un complement financer específic per a destinacions turístiques que 

permeti actuacions per mantenir la seva competitivitat? 

 

Com dèiem, la taxa turística no soluciona el problema del finançament local, que es 

dona en tots els municipis. Caldrà tenir una sensibilitat especial per aquells municipis o 

destinacions que han de donar servei a una població estacional molt més gran que la 

censada (amb casos importants al litoral català). Però també cal mantenir la 

competitivitat d’aquestes destinacions a través de: 

 la millora constant de la qualitat dels recursos, els serveis i el territori. 

 accions de promoció 

 

El negoci turístic ja fa anys que ha entrat clarament en un període on l’oferta és 

superior a la demanda, i actualment hi ha mercats molt castigats per la crisi com ara el 

mercat intern català i espanyol, del qual depenen moltes destinacions. Per mantenir la 

competitivitat cal que aquestes es situïn en un nivell que les permeti continuar dins del 

mercat o bé, en alguns casos, recuperar-lo. Per a això calen unes accions 

específiques que requereixen un finançament especial.  

 

Per altra banda cal millorar la promoció de les destinacions. La promoció de les 

destinacions al nostre país ha estat recolzada de forma clara per les administracions 

públiques, fins al punt on es pot admetre que precisament les administracions han 

centrat la seva aplicació pressupostària en les accions de promoció i màrqueting 

oblidant en molts casos les accions tant o més importants de millora de la 

                                            
45

 Conclusió número 9 del II Congrés de Turisme de Catalunya: 

Cal una millora del finançament dels municipis turístics, per tal d’evitar que els ajuntaments supleixin els 
ingressos que no reben per una recaptació basada excessivament en l’activitat immobiliària i urbanística, 
la qual no és compatible amb un model de turisme sostenible i pot posar en perill la qualitat i bellesa del 
territori, que és un dels principals recursos turístics de Catalunya. La necessitat vital de recursos dels 
municipis turístics per tal de satisfer la demanda de serveis obliga els ajuntaments a buscar recursos 
extraordinaris. Aquesta recerca d’ingressos pot fer entrar en conflicte el desig de preservar el paisatge i el 
territori i la necessitat de resoldre una prestació necessària de serveis públics al turisme. Cal reformar la 
Llei d’hisendes locals per tal que les participacions en els impostos de l’Estat reflecteixin la recaptació 
impositiva local derivada de l’activitat econòmica i turística, o bé que tinguin com a criteri principal de 
repartiment la població assistida, i no purament la població censada. 
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competitivitat, la preservació dels recursos i la creació de productes conjuntament amb 

els empresaris. 

 

Des del sector privat es demana un esforç especial del sector públic en promoció. I és 

el mateix sector empresarial, que històricament no ha col·laborat amb el sector públic 

en la promoció de la destinació, qui de manera clara ha negat o qüestionat inicialment 

la possibilitat d’estudiar determinades taxes com a formes de finançament 

complementari d’aquesta promoció. 

 

3.5.5. L'impost sobre les estades en establiments turístics  

L’aplicació d’una taxa o impost havia de ser estudiada de forma metòdica per tal 

d’evitar la situació que es va produir a les Illes Balears l’any 2003, on els arguments 

polítics van ser prioritaris a l’hora de fer-la fracassar. Les possibilitats podien ser 

infinites si el sector turístic hagués aprofitat l’oportunitat de “gestionar” l’aplicació d’una 

taxa que tard o d’hora s’havia d’implementar: una taxa autonòmica, una taxa local com 

la que s’aplica en molts municipis francesos, una taxa aplicable directament als turistes 

i visitants o bé directament als empresaris turístics. 

 

I finalment, en un context de crisi gens desitjable per al sector turístic, el govern de la 

Generalitat, dins de la Llei 5/2012 de 20 de març de 2012 de mesures fiscals 

financeres i administratives, crea l’Impost sobre estades en establiments turístics. 

 

El marc en el qual es crea l’impost ens explica també l’estructura d’aquest. Es 

dissenyen un seguit de mesures per contribuir a la millora del finançament de la 

Generalitat com queda ben explícit en a l’inici del Preàmbul46. La necessitat 

                                            
46

Preàmbul de la Llei 5/2012 

Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, es presenta aquesta 
llei de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics, que s’estructura en tres títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals; el segon, 
dedicat a les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques i a les mesures en matèria de 
funció pública, i el tercer, relatiu a la creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. En 
conjunt, aquesta llei conté cent setze articles, als quals cal afegir les disposicions addicionals, transitòries, 
derogatòries i finals corresponents, que la completen. 
Catalunya, com totes les economies del seu entorn, pateix les conseqüències de la crisi econòmica i 
financera internacional. Precisament, els problemes estructurals de l’economia catalana que han conduït a 
aquesta crisi i les seves repercussions il·lustren la necessitat urgent d’algunes de les mesures adoptades 
en les disposicions d’aquesta llei. Per aquest motiu, algunes mesures es dirigeixen a incrementar els 
ingressos –entre aquestes, les mesures tributàries recollides en els títols I i III–, i altres tracten de reduir la 
despesa pública, fonamentalment les que recull el títol II, que pretenen una estratègia de racionalització 
dels recursos humans al servei de l’Administració catalana. 
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d’incrementar els ingressos de la Govern de Catalunya ha vist en la taxa turística una 

oportunitat per finançar, si més no, els seus pressupostos de turisme. És per això que 

finalment tenim un impost autonòmic, com la discutida ecotaxa balear, i no una taxa 

local. 

 

Sense entrar en l’estructura de l’impost, el resultat final és un impost que grava les 

estades dels turistes en allotjaments, recaptada pel Govern a través dels establiments 

d’allotjament (i els creuers com a novetat mundial)47. Del total de la recaptació, un 70% 

anirà a parar a un Fons de Foment del Turisme gestionat per la Generalitat a través 

dels departaments competents en Economia i Turisme seguint criteris d’una Comissió 

Gestora formada per representants de la Generalitat (Economia i Turisme), el sector 

privat (representants dels establiments d’allotjament) i el sector públic (entitats 

municipalistes de Catalunya). El fons, tal i com preveu la Llei 5/2012, s’ha de destinar 

a: 

a) La promoció turística de Catalunya. 

b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció, 

preservació, recuperació i millorament dels recursos turístics. 

c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics. 

d) El desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme. 

Tanmateix, s’haurà de garantir que un 40% d’aquest anirà destinat a la promoció 

turística de Catalunya. 

 

Els ajuntament, però, només reben un 30% del que es recapti en el seu municipi, i si 

no arriba a 6.000 € de recaptació anual, aquesta anirà a parar al consell comarcal que 

li correspongui de forma acumulada a la resta de municipis que tampoc arribin a 

recaptat 6.000 €. El destí d’aquesta recaptació haurà de ser el finançament 

d’actuacions concretes en l’àmbit de la promoció turística. Per tant, no es podrà 

                                                                                                                                
 
47

 Tarifa  de l’impost: 
Quota tributària (en euros) 

Tipus d’establiment Tarifa Barcelona Tarifa resta Catalunya 

Hotel de 5 estrelles, gran luxe 
i embarcació de creuer 

2,25 2,25 

Hotel de 4 estrelles i 4 superior 1,10 0,90 
 

Resta d’establiments i 
equipaments 

0,65 0,45 
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destinar a alguns dels principals problemes dels municipis turístics: seguretat, atenció 

al visitant, millora de la destinació. 

 

Cas a part mereix l’ajuntament de Barcelona, que ingressa aproximadament un 34% 

del total recaptat, ja que les seves tarifes són una mica superiors que a la resta de 

Catalunya i se li assigna a més un 50% d’aquest escreix en les quotes. No hi ha una 

argumentació legal d’aquesta discriminació positiva, però en el sector es justifica 

aquesta diferenciació pel paper de motor que té Barcelona, el seu elevat nombre de 

turistes i el valor de la seva marca. Alguns ajuntaments de la costa catalana potser 

podrien aportar altres arguments. La realitat es que es trenca la proporcionalitat en la 

recaptació de l’impost. 

 

 

3.5.6. Primeres dades de l’aplicació de l’impost sobre estades en establiments 

turístics 

 

Sobre la base de les dades proporcionades per l’Agència Tributària de Catalunya, des 

de l’últim trimestre  del 2012 s’han recaptat 126.121.380,90 € gràcies a la posada en 

marxa de l’impost sobre les estades en establiments turístics. D’aquest import, 

43.503.849,62 € corresponen als ingressos recaptats el 2015, cosa que suposa un 

creixement del 5,48% respecte de l’any 2014. 

 

En els tres anys d’existència de l’impost sobre les estades en establiments turístics, 

s’observa que hi ha hagut un creixement positiu respecte als anys anteriors. Aquest 

creixement ha estat del 5,48% respecte de l’any anterior. Ha estat, però, un creixement 

inferior al que hi va haver l’any anterior, que va ser del 7,09% (taula 6). 

 

En aquest període destaca la recaptació de la província de Barcelona, que ha pujat a 

més de 80 milions d’euros, 28,4 dels quals corresponen a l’any 2015. D’aquesta 

quantitat, 23 milions corresponen a la ciutat de Barcelona, destacant, doncs, 

l’important pes del turisme a la ciutat i la contribució neta que realitza a l’impost. 
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Taula 6. Evolució de la recaptació de l’impost en estades en establiments turístics 

2012-2015 en milers d’euros i per províncies. 

 

Províncies 4T-

2012 

2013 2014 2015 TOTAL 2014-

2013 

% 

2015-

2014 

% 

Pes 

2015 

% 

Barcelona 2.325,98 24.438,04 26.742,75 28.430,39 81.937,17 9,43 6,31 65,35 

Tarragona 161,65 5.882,17 5.920,42 5.979,04 17.943,29 0,65 0,99 13,74 

Lleida 102,33 881,11 917,05 977,81 2.878,29 4,08 6,63 2,25 

Girona 266,16 7.276,39 7.539,37 8.002,08 23.083,99 3,61 6,14 18,39 

Pendent 

d’assignació 

3,99 36,60 123,53 114,52 278,64 237,53 -7,29 0,26 

TOTAL 2.860,11 38.514,30 41.243,12 43.503,85 126.121,38 7,09 5,48 100,00 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Turisme 

 

Els ingressos obtinguts per la Generalitat de Catalunya a través l’impost sobre estades 

en establiments turístics ha permès al govern finançar amb el 70% de la recaptació 

total, per una banda, les accions de promoció turística de l’Agència Catalana de 

Turisme, aportacions concretes a determinats recursos turístics i a finançar els plans 

de foment de la Generalitat, instrument destinat als ens locals amb grans projectes de 

desenvolupament turístic. Resumint, l’impost ha finançat aquestes línies de treball: 

 Promoció turística de Catalunya 

 Impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat i la protecció, 

preservació, recuperació i millorament dels recursos turístics 

 Foment, creació i millorament dels productes turístics 

 Desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme 

 

Alguns exemples de la inversió realitzada pel govern amb la recaptació obtinguda per 

l’impost són: 

 Millora d’infraestructures: Circuit de Catalunya, pistes d’esquí de Vallter. 

 Millora de productes turístics: Tren dels Llacs 

 Promoció turística de Catalunya: creació d’una plataforma de comercialització 

en línia, presentació en fires i jornades, donar suport a esdeveniments d’alta 
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repercussió com la Volta a Catalunya, la cimera de la OMT sobre turisme urbà, 

el Ral·li Costa Daurada. 

 Impuls de les denominacions d’Origen Vinícoles Catalanes, senyalització a 

Barcelona. 

 Foment de la Xarxa de Museus. 

 

Per altra banda l’impost preveu que els ajuntaments limitin l’ús dels fons transferits a 

aquests (30% de la recaptació) al seguiment d’unes determinades directrius: 

 Foment de l’ús de segells d'especialitat i sistemes de qualitat impulsats per la 

Direcció General de Turisme o l’Agència Catalana de Turisme, Turisme 

responsable i sostenible. No inclou segells no impulsats per la DGT o ACT. 

 Millora de l’experiència turística, incloent oficines d'informació. 

 Activitats de Formació 

 Creació de productes turístics 

 Aplicació de tecnologies de la informació, intel·ligència turística i “Smart 

destination”. 

 Millora en la senyalització turística amb els models de la Direcció General de 

Turisme. 

 Prioritzar accions de promoció orientades al turista de Catalunya. 

 Pla de captació de mercats de la resta de l'estat. 

 Accions de captació de mercats de proximitat 

 Promoció en mercats internacionals coordinats amb l'Agència i els organismes 

de promoció de les diputacions. 

 

3.5.7. Algunes conclusions 

Aquest és el resultat final de tot aquest procés explicat  des d’una perspectiva temporal 

de 8 anys de recorregut, des del el II Congrés de Turisme de Catalunya de 2004 a 

Girona fins la creació de l’Impost sobre les estades en establiments turístics a 

Catalunya el 2012. De la possibilitat de contribuir al finançament de les destinacions 

turístiques, dels ajuntaments turístics, amb l’objectiu de mantenir la seva competitivitat 

i contribuir a la millora del finançament del turisme, servei no obligatori, però essencial 

en moltes economies locals de Catalunya, hem passat a tenir un impost o taxa, que el 
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que realment està fent és contribuir a sanejar els comptes del govern de Catalunya. Un 

impost que té més de disseny econòmic i financer que turístic.  

 

El sector privat aquest cop ha estat molt menys crític que al Congrés de Turisme de 

Girona. Sense arribar a compartir-lo, ha entès que en les circumstàncies actuals era 

difícil defensar arguments com els exposats anteriorment. 

 

Sens dubte el país es dota d’un instrument  del que no disposava fins el moment. Un 

instrument que de ben segur contribuirà a la millora del finançament de l’activitat 

turística de Catalunya, encara que sigui perquè garantirà una aportació econòmica per 

part del govern en èpoques de retallades generalitzades de les administracions en un 

sector clau per a l’economia catalana. 

 

La taxa turística catalana ha representat una gran novetat en el panorama tributari a 

Espanya i, fins i tot, a nivell internacional Per primer cop una regió aplica un impost 

d’aquestes característiques i a nivell global. La seva recaptació ha permès fer una 

promoció turística, que en d’altres circumstàncies no s’hauria pogut fer, pels problemes 

pressupostaris. En aquest sentit i ateses les xifres d’increment de turistes i 

pernoctacions, la recaptació es previsible que augmenti i, per tant, permeti fer més i 

millor política turística.  

 

Per altra banda els arguments apocalíptics sobre l’esfondrament del sector turístic per 

culpa de l’aplicació de la taxa (pèrdua de competitivitat respecte a destinacions 

competidores per l’increment de preu, mala imatge en els mercats emissors, etc.) 

cauran en poc temps. Experiències com la “taxe de séjour” francesa o altres impostos 

de destinacions com Nova York ens ho confirmen. 

 

Però probablement amb més temps de reflexió i en un altre entorn més favorable les 

destinacions turístiques haurien d’haver estat més beneficiades per aquest impost. 

Definitivament aquest impost, tot i l’aportació que ha significat per a molts municipis 

turístics, no soluciona els problemes de finançament de les destinacions turístiques a 

Catalunya.   
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4. DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC I INSTITUCIONALITZACIÓ 

DE LA GESTIÓ TURÍSTICA LOCAL A CATALUNYA. 

 

El mapa turístic de Catalunya és asimètric, amb una forta concentració de les activitats 

al litoral; la participació activa dels agents privats i públics; i, en tercer lloc, el model 

turístic català és dinàmic i en els últims anys està canviant. 

 

El caràcter dinàmic i l'important paper de l'administració són dos fets que han adquirit 

rellevància en els últims anys, i que es projecta sobre els temes de la investigació. 

D'una banda, la intensificació de la difusió del desenvolupament turístic a tot el territori; 

per altra banda, la participació de l'administració pública en aquest procés i, finalment, 

l'afectació d'aquests fets als canvis en les estructures organitzatives dels governs 

locals, que es manifesta en una tendència a la institucionalització de la gestió del 

turisme. 

 

L'evolució del turisme i, en particular, la seva gestió pública ha perseguit l'adaptació a 

les noves tendències i exigències del mercat turístic (Fayos-Solá, 2004). Un dels 

canvis més notables i estructurals és l'aparició de noves dinàmiques territorials 

turístiques. El resultat és una generalització espacial del turisme (s'identifica 

habitualment amb el neologisme "turistificació" del territori), que es materialitza 

s'observa a diferents escales. El "mapa" del turisme a Catalunya és dinàmic i la seva 

evolució comença a estar influenciada per les noves tendències de espacialització. 

 

La turistificació del territori català, en el marc general ja assenyalat, té des dels anys 

noranta tres focus genètics específics:  

1. La intensificació del fenomen d'oci turístic de proximitat, generat per la 

metròpoli barcelonina. 

2. La concepció i instrumentalització del turisme com estratègia de 

desenvolupament i dinamització socioeconòmica de les zones d'interior (espais 

rurals). 

3. La necessitat de reestructuració dels espais litorals tradicionals i la 

"incorporació" del rerepaís (zones d'interior) com una de les fórmules o 

estratègies per a la revalorització de els productes turístics obsolets, que 
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indueixen l'extensió d'activitat turístiques des del litoral cap a les àrees d'interior 

(López Palomeque, 1997). 

 

L’activitat turística a Catalunya ha tingut diferents velocitats, amb enclavaments 

pioners localitzats majoritàriament a la costa, i més recentment amb el 

desenvolupament dels espais d’interior que s’inicia els anus 80’s (amb èmfasi en el 

turisme rural), una intensificació en els anys 90’s i una consolidació en els darrers 20 

anys, on s’observa una intensificació en el procés de turistificació dels espais d’interior 

(López Palomeque, 2012). 

 

L’evolució d’aquesta activitat no ha estat aliena al conjunt d’administracions locals, que 

tenen un paper determinant en el sistema turístic de Catalunya. Les investigacions 

permeten constatar el creixement de l’administració turística en els municipis catalans 

de manera que es fa palès de forma clara com el turisme s’incorpora a les estructures 

organitzatives de govern i, a més, té lloc un increment notable de regidories de turisme 

a la distribució competencial dels municipis de Catalunya, com un  reflex de la 

institucionalització de la gestió turística local a Catalunya (López Palomeque i Font 

2012). L’existència explícita de competències en turisme en les cartipàs dels 

ajuntaments catalans és una demostració de la institucionalització de la gestió turística 

local. 

 

 

4.1. Gestió del turisme i estructura organitzativa de l’administració local 

 

Els antecedents sobre el tema es redueixen a l'aportació d'una investigació realitzada 

el 1997 per l'Escola Superior d'Administració d'Empreses (ESADE). De l'estudi 

destaca, com a dada rellevant, que la meitat dels municipis -el 49% - no tenia regidoria 

de turisme. Una altra dada és que només el 25% dels municipis duia a terme un 

control estadístic sobre el turisme. A més, l'estudi posava de manifest que els 

responsables turístics municipals es comunicaven malament amb els agents privats i 

les seves associacions, de manera que aquests intervenien molt poc tant en el disseny 

de l'estratègia turística com en el finançament i en la promoció dels productes turístics. 
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Les aportacions realitzades per López Palomeque i Font (2012) són interessants per 

veure precisament com ha canviat el panorama de la gestió pública del turisme a 

Catalunya en les darreres legislatures (2003-2015). En l’estudi de l'evolució i 

caracterització de l'administració turística local de Catalunya, a partir de la comparació 

de les situacions de 2003, 2007 i 2011, es constata un creixement de l'administració 

turística en els municipis catalans entre 2003 i 2007 i, en particular entre 2007 i 2011. 

El turisme s'incorpora de forma clara a les estructures organitzatives de govern i, a 

més, té lloc un increment notable de regidories de turisme a la distribució competencial 

dels municipis de Catalunya. La informació que s'ha analitzat procedeix de l'Arxiu d'ens 

locals de la Federació Catalana de Municipis corresponents als anys assenyalats. 

 

 

4.1.1. Evolució de l’estructura organitzativa turística municipal 

Entre els trets que caracteritzaven el model turístic de català destaquen els següents: 

el mapa turístic de Catalunya és asimètric, amb una forta concentració de les activitats 

al litoral; la participació activa dels agents privats i públics; i, en tercer lloc, el model 

turístic català és dinàmic i en els últims anys està canviant. L'evolució recent i el 

dinamisme mostrat pel turisme han estat caracteritzades i valorats recentment en 

l’obra col·lectiva Atles del Turisme a Catalunya (López Palomeque i Sánchez Aguilera 

Dirs-, 2009), en la qual s'han posat de manifest els factors de la dinàmica turística dels 

deu últims anys i les seves diferents manifestacions, amb èmfasi en la seva dimensió 

territorial i en la turistificació del territori català. En l'última fase d'aquest procés als 

focus genètics explicatius se suma el protagonisme de l'administració autonòmica que 

ha apostat pel foment del turisme interior i la intensificació de les iniciatives públiques 

locals orientades a la posada en valor turístic dels municipis. 

 

La primera dada objectiu destacable de l'anàlisi de l'estructura organitzativa dels 

governs locals és que, del total de 946 municipis de Catalunya, el 2003 un total de 295 

(31,18%) disposaven de regidoria de turisme en la seva distribució competencial 

(exclusiva o compartida); el 2007 la xifra va ser 376 (39,74%) i el 2011 el nombre de 

municipis va ser 435, que representaven el 45,98% del total (Taula 7). 
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Taula 7. Evolució del número de  municipis amb regidoria de turisme per comarques. 

Catalunya, 2003, 2007 i 2011. 

 2003 2007 2011 

Comarca  Total 

regidoria 

turisme %  

regidoria 

turisme 

% 

  

regidoria 

turisme 

% 

 

Alt Camp 23 2 8,70 5 21,74 7 30,43 

Alt Empordà 68 16 23,53 22 32,35 22 32,35 

Alt Penedès 27 13 48,15 16 59,26 16 59,26 

Alt Urgell 19 5 26,32 2 10,53 3 15,79 

Alta Ribagorça 3 3 

100,0

0 3 

100,0

0 3 

100,0

0 

Anoia 33 7 21,21 13 39,39 18 54,54 

Bages 35 9 25,71 17 48,57 23 65,71 

Baix Camp 28 10 35,71 14 50,00 15 53,57 

Baix Ebre 14 8 57,14 11 78,57 12 85,71 

Baix Empordà 36 15 41,67 16 44,44 14 38,89 

Baix Llobregat 30 7 23,33 17 56,67 16 53,33 

Baix Penedès 14 4 28,57 10 71,43 7 50,00 

Barcelonès 5 2 40,00 1 20,00 2 40,00 

Berguedà 31 18 58,06 11 35,48 10 32,26 

Cerdanya 17 3 17,65 8 47,06 10 58,82 

Conca de 

Barberà 22 6 27,27 7 31,82 9 40,91 

Garraf 6 2 33,33 3 50,00 4 66,66 

Garrigues 24 4 16,67 2 8,33 8 33,33 

Garrotxa 21 12 57,14 10 47,62 15 71,43 

Gironès 27 0 0,00 4 14,81 11 40,74 

Maresme 30 11 36,67 12 40,00 13 43,33 

Montsià 12 8 66,67 5 41,67 8 66,66 

Noguera 30 3 10,00 6 20,00 6 20,00 

Osona 51 25 49,02 27 52,94 29 56,86 
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Pallars Jussà 14 5 35,71 4 28,57 2 14,28 

Pallars Sobirà 15 8 53,33 7 46,67 7 46,66 

Pla d'Urgell 16 3 18,75 2 12,50 6 37,50 

Pla de l'Estany 11 3 27,27 7 63,64 8 72,73 

Priorat 23 12 52,17 13 56,52 12 52,17 

Ribera d'Ebre 14 7 50,00 12 85,71 12 85,71 

Ripollès 19 11 57,89 11 57,89 11 57,89 

Segarra 21 5 23,81 4 19,05 7 33,33 

Segrià 38 1 2,63 4 10,53 7 18,42 

Selva 26 12 46,15 12 46,15 13 50,00 

Solsonès 15 5 33,33 6 40,00 10 66,66 

Tarragonès 21 9 42,86 9 42,86 11 52,38 

Terra Alta 12 4 33.33 7 58,33 8 66,66 

Urgell 20 1 5,00 4 20,00 7 35,00 

Val d'Aran 9 3 33,33 5 55,56 4 44,44 

Vallès Occidental 23 3 13,04 10 43,48 11 47,86 

Vallès Oriental 43 10 23,26 17 39,53 18 41,86 

CATALUNYA  946 295 31,18 376 39,74 435 45,98 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Arxiu Ens locals de la Federació Catalana de Municipis. 

 

La distribució espacial dels municipis amb regidoria de turisme a 2003 (Figura 11) 

mostra com els municipis amb regidoria de turisme no es concentren exclusivament a 

les zones més turístiques de Catalunya, com són la Costa Daurada, la Costa del 

Garraf, la Costa de Barcelona - Maresme i la Costa Brava, o en algunes zones de 

muntanya i el Pirineu, com la Vall d'Aran i la Cerdanya, sinó que es constata una 

distribució relativament homogènia i uniforme pel territori, amb alguns buits importants 

en zones de Lleida i alguns territoris d'interior. A priori tot el territori és susceptible de 

disposar de regidoria amb competència en turisme.  
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Figura 11. Municipis amb regidoria de turisme. Catalunya, 2003. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Arxiu Ens locals de la Federació Catalana de Municipis. 

 

La caracterització assenyalada també és vàlida per a 2007 i 2011, si bé amb alguns 

fets nous. A destacar, d'una banda, que entre 2003 i 2007 la densificació es manifesta 

més clarament en les comarques que corresponen a la província de Barcelona (Baix 

Llobregat, Bages, Anoia o Vallès Occidental), el que evidencia que els municipis de 

l'àrea d'influència metropolitana de la ciutat de Barcelona han començat a entrar de 

manera clara en la gestió pública local del turisme, ja sigui per la pròpia influència de la 

destinació Barcelona o per la necessitat d'incorporar el turisme des d'una perspectiva 

d'oportunitat econòmica. D'altra banda, el 2011 apareixen accentuats els "buits" de les 

comarques de Lleida i en canvi s'observa una major densificació a les comarques de 

Terres de l'Ebre, de l'interior de Barcelona i de Girona. 
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Figura 12. Municipis amb regidoria de turisme. Catalunya, 2007. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Arxiu Ens locals de la Federació Catalana de Municipis. 

 

 

La distribució d'aquestes regidories per comarques és desigual i no sembla respondre 

a la importància objectiva del turisme al municipi o a la caracterització turística de la 

comarca com es pot observar a la taula 6. El 2011 totes les comarques a Catalunya 

tenen municipis amb regidoria de turisme. L'Alta Ribagorça segueix sent l'única 

comarca on tots els municipis (3) tenen regidoria de turisme. Les comarques amb 

major percentatge de municipis amb regidoria de turisme són: Alta Ribagorça (100%), 

la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, Pla de l'Estany i Garrotxa; mentre que les comarques 

amb menys percentatge de municipis amb regidoria de turisme són: Pallars Jussà 

(14,28%), l'Alt Urgell, el Segrià i la Noguera. El 2011 les comarques que tenen més del 

50% de municipis amb regidoria passen a ser 21 sobre 41 (el 52,2%), quan l'any 2003 

només eren 9 (21,95%) i el 2008 14 (34,14 %). 
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Figura 13. Municipis amb regidoria de turisme. Catalunya, 2011. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Arxiu Ens locals de la Federació Catalana de Municipis. 

 

 

En l'evolució entre 2004, 2007 i 2011 s'observa una clara tendència al creixement dels 

municipis que tenen regidoria de turisme en la seva distribució competencial (exclusiva 

o compartida). En particular, es mantenen els que tenen regidoria exclusiva en turisme 

(15 municipis) i en canvi augmenta el nombre de municipis que comparteixen la 

competència "turisme" amb una, dues o més de dues competències diferents. Entre 

2008 i 2011 el major increment es produeix en el cas dels municipis que comparteixen 

turisme amb dues competències (el 27,9%) (Taula 8). La tendència assenyalada es 

projecta sobre el territori densificant el mapa de localització de municipis amb regidoria 

de turisme, que es percep clarament si s'observen les figures 11, 12 i 13. 
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Taula 8. Municipis amb regidoria de turisme, segons agrupació de competències, 

2003, 2007 y 2011. 

Tipus de municipi segons competències en regidoria de 

turisme 

2003 2007 2011 

Competència exclusiva en turisme   17 15 15 

Turisme i altra competència  59 59 67 

Turisme i dues competències  89 93 119 

Turisme i tres o més competències  130 209 243 

Total municipis amb regidoria de turisme   295 379 435 

Total municipis sense regidoria de turisme  651 567 511 

Total municipis  946 946 946 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Arxiu Ens locals de la Federació Catalana de Municipis. 

 

En els casos de regidories amb dues competències, entre elles "turisme", les 

agrupacions més freqüents són regidories de "Turisme i Cultura", "Urbanisme i 

Turisme", "Indústria i Turisme" i "Turisme i Comerç", entre altres. Quan són més de 

dues competències la casuística s'amplia i alguns exemples significatius són "Medi 

Ambient, Turisme i Cultura", "Sanitat, Esports i Cultura", "Cultura, Joventut i Turisme" o 

"Comerç, Turisme i Festes", entre d'altres . Entre 2007 i 2011 han aparegut algunes 

agrupacions noves, en concret en alguns municipis la competència "turisme" apareix 

amb "promoció econòmica" o amb "promoció de la ciutat", circumstància que reforça la 

percepció sobre el paper del turisme com a factor de desenvolupament i dinamització. 

Cal assenyalar, així mateix, que els governs locals poden dotar-se d'altres estructures 

organitzatives i de gestió del turisme (agències, oficines tècniques, observatoris o 

consorcis supramunicipals, entre d'altres), i això explicaria que determinats municipis 

de gran pes i significat turístic no explicitin en el seu organigrama de regidories la 

competència en turisme. 

 

El 2011 els 15 municipis amb regidoria de turisme, com a competència única, són: 

Roses i Sant Pere Pescador a l'Alt Empordà; Sant Martí Sarroca (Al Penedès); La Vall 

de Boí (Alta Ribagorça); Monistrol de Montserrat (Bages); Cambrils (Baix Camp); 

l'Ametlla de Mar i Xerta (Baix Ebre); Puigcerdà (Cerdanya); La Vall d'en Bas 

(Garrotxa); Sant Carles de la Ràpita (Montsià); Les Lloses i Pardines (Ripollès); 

Altafulla i Salou (Tarragonès). La meitat d'ells són municipis de litoral i l'altra meitat són 
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d'interior. A destacar, així mateix, que dels 15 municipis amb regidoria de turisme, com 

a competència única a 2007, sol tres tornen a tenir regidoria de turisme a 2011 i, per 

tant, en aquest últim any 12 municipis tenen per primera vegada regidoria de turisme 

amb competència exclusiva. 

 

 

4.1.2. Balanç de l’evolució i consideracions a tenir en compte 

L'anàlisi de cada un dels anys elegits (2003, 2007 i 2011) i l'anàlisi comparada permet 

revelar l'abast i la direcció dels canvis en els organigrames de govern dels 

ajuntaments, amb la formalització de les competències de turisme, com a reflex de la 

creixent importància de les activitats turístiques en els municipis o de les expectatives 

que genera la percepció del turisme com a factor de dinamització, ja sigui en temps de 

bonança econòmica ja sigui en temps de crisi. A manera de síntesi cal tenir en compte 

les següents consideracions: 

 

1. L'administració pública es dota d'unes estructures organitzatives per fer front i 

desenvolupar les competències en matèria de turisme i els principis i 

programes que conformen el disseny-contingut de les polítiques turístiques de 

cada moment. Després de l'anàlisi realitzada es pot afirmar que s’ha donat una 

evolució i uns canvis en les estructures de l'organització dels governs locals, 

amb una major proliferació de regidories de turisme o de diversos àmbits entre 

els quals destaca el turisme. 

 

2. Es constata un notable i progressiu increment de l'administració turística 

municipal durant l'última dècada. Aquesta evolució s'interpreta com una 

resposta per part de l'administració municipal (relació causa-efecte) a 

l'expansió territorial del turisme a Catalunya, que es manifesta en un 

creixement de l'estructura de l'administració turística:  

a. el turisme s'incorpora de forma clara a les estructures organitzatives 

dels municipis de Catalunya;  

b. es constata un increment notable de regidories de turisme (amb 

competència única o compartida) en la distribució competencial dels 

municipis de Catalunya, tant en el període 2003-2007 com en el període 

2007-2011. 
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3. La reorganització de l'estructura organitzativa dels governs locals, amb la 

institucionalització de la gestió del turisme mitjançant la creació de regidories 

específiques, no apareix estretament vinculada a la dimensió absoluta del valor 

o significat del turisme en els municipis, sinó a la sensibilitat local per aquest 

fenomen, pel seu paper com a factor generador de riquesa i dinamització. 

 

4. L'anàlisi d'institucionalització de la gestió turística local a Catalunya, a través de 

la consideració dels canvis en l'estructura organitzativa dels governs locals, ha 

de completar-se amb l'estudi d'altres estructures i ens de l'administració 

turística, que poden desenvolupar funcions associades a les competències en 

turisme o fins i tot constituir ens "substitutoris" de les regidories (administració 

pública no territorial: patronats, consorcis, agències turístiques). 

 

5. La distribució territorial dels municipis objecte d'estudi és relativament 

homogènia en el territori, es densifica en el temps, però no té necessàriament 

relació amb la distribució geogràfica real de les zones turístiques. 

 

6. Entre 2003 i 2007 es manifesta un increment més intens de les regidories de 

turisme en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i de tota la 

província. A aquest fet pot contribuir, d'una banda la creixent influència de 

l'activitat turística de la capital catalana Barcelona i, de l'altra, l'existència 

d'estructures de promoció supralocal en l'àrea de la província de Barcelona 

(Diputació de Barcelona, consorcis de turisme) que faciliten la sensibilitat dels 

ens locals cap a l'activitat turística. En el període 2007-2011 s'observa una 

major intensificació del fenomen a les províncies de Girona, Tarragona i 

Barcelona (comarques d'interior). 

 

7. Els resultats verifiquen que la situació de crisi no modifica la tendència 

observada entre 2003 i 2007, i fins i tot l'accentua donat el paper dinamitzador 

que pot exercir el turisme en un escenari de crisi. Les expectatives que aquest 

fet generen en l'àmbit de la gestió pública del turisme ha afectat el model 

organitzatiu dels governs locals, ampliant el nombre de regidories amb 

competències explícites en turisme i, al seu torn, observant iniciatives de 
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reestructuració de diversos ens de gestió turística (consorcis i agències, 

principalment). 

 

8. S'observa una "turistificació" de la gestió municipal. Aquest fenomen pot tenir 

diferents explicacions:  

a. Una primera hipòtesi seria que el turisme es manifesta com una activitat 

econòmica complementària a les estructures productives locals. Aquest 

fet enllaça amb una progressiva turistificació del territori català: 

qualsevol territori, per la suma de factors d'atracció diversos com 

serveis i recursos, és susceptible de rebre visitants. 

b. Una altra hipòtesi complementària a l'anterior seria l'aparició d'una 

sensibilitat local cap a l'activitat turística. 
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1. TERRITORI DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA: 

DIVERSITAT I CONTRASTOS GEOGRÀFICS 

 

Si fins ara s’havia dedicat els primers capítols d’aquesta investigació a justificar la 

necessitat de l’actuació pública en el desenvolupament turístic com una activitat amb 

una incidència local i per tant territorial molt important, ara convé, per centrar millor el 

contingut de la recerca, fer una primera aproximació a la realitat turística de la 

província de Barcelona des d’una perspectiva territorial. En aquesta aproximació 

caldrà delimitar el territori, les seves característiques físiques i demogràfiques, però 

també organitzatives des del punt de vista turístic, la qual cosa permetrà conèixer 

millor la situació en què es trobava el desenvolupament turístic provincial quan la 

Diputació de Barcelona va iniciar de forma explícita a treballar a favor del 

desenvolupament turístic local. 

 

Figura 14. Mapa de les província de Barcelona i les comarques de Catalunya. 

 

Font: Elaboració pròpia 
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1.1. Dades bàsiques del territori 

 

En aquest capítol es relacionen les dades bàsiques del territori de la província de 

Barcelona que és objecte d’anàlisi en aquest treball de recerca com a escenari on es 

desenvolupen  activitats turístiques. 

 

1.1.1. Dades geogràfiques bàsiques 

La província de Barcelona està situada a l’extrem oriental de la península Ibérica. És 

una de les quatre que estan incloses a la Comunitat Autònoma de Catalunya 

(juntament amb Girona, Lleida i Tarragona). La província té una extensió de 7.725,7 

km2, que representa el 24,2% de la superfície total de Catalunya (Institut d’Estadística 

de Catalunya 2015) i l’1,5% de la d’Espanya. Seguint la divisió territorial administrativa 

catalana, el territori de la província de Barcelona compren dotze comarques i 311 

municipis: l’Alt Penedès (27 municipis), l’Anoia (33 municipis), el Bages (31 municipis), 

el Baix Llobregat (30 municipis), el Barcelonès (5 municipis), el Berguedà (31 

municipis), el Garraf (6 municipis), el Maresme (30 municipis), el Moianès (10 

municipis), Osona (50 municipis), el Vallès Occidental (23 municipis) i el Vallès 

Oriental (39 municipis). La divisió comarcal no coincideix exactament amb la divisió 

provincial, la qual cosa provoca que a la província pertanyi un municipi de la comarca 

de la Selva (Fogars de Tordera) i que en canvi el municipi de Gósol (Lleida) de la 

comarca del Berguedà i els municipis d’Espinelves, Viladrau i Vidrà (Girona) de la 

comarca d’Osona no formin part de l’àmbit de la província. 

 

De les dotze comarques de la província (vegeu figura 15) quatre són costaneres (el 

Garraf, el Baix Llobregat el Barcelonès i el Maresme, mentre que la resta són d’interior.  

La part nord del Berguedà presenta característiques prepirinenques d’alta muntanya.  

Els territoris més propers a la ciutat de Barcelona, dins les comarques del Barcelonès, 

del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i l’Oriental i la part sud del Maresme estan 

altament densificades i presenten característiques d’Àrea Metropolitana. 
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Figura 15. Mapa de la les comarques de la província de Barcelona. 

 

 

Font: Diputació de Barcelona 

 

1.1.2. Dades demogràfiques 

La percepció que es té de la província de Barcelona no coincideix exactament  amb la 

complexa realitat territorial. La tradició industrial de Barcelona i el pes de la capital no 

han permès veure que la província de Barcelona compren àrees d’interior 
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caracteritzades com a territori rural per presentar zones de baixes densitats de 

població (vegeu taula 9).  

 

Taula 9. Dades de superfície i de població de la província de Barcelona per 

comarques, 2015. 

COMARQUES Extensió (km) Població (hab.) Densitat (hab./km
2
) 

Alt Penedès 592,7 106.168 179,1 

Anoia  866,3 117.444 135,6 

Bages 1.092,3 174.604 159,8 

Baix Llobregat 486,0 806.651 1.659,8 

Barcelonès 145,8 2.225.144 15.266,9 

Berguedà 1.185,30 39.517 33,3 

Garraf  185,1 145.983 788,6 

Maresme 398,5 439.512 1.102,8 

Moianès 337,9 13.098 38,8 

Osona  1.245,2 154.925 124,4 

Vallès Occidental 583,1 900.661 1.544,5 

Vallès Oriental 735,0 400.375 544,7 

Prov. Barcelona 7.853,2 5.524.082 703,4 

CATALUNYA 32.108,0 7.508.106 233,8 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de la Diputació de Barcelona (Padró 2015) 

 

Les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, i el Maresme 

tenen una densitat de població que se situa per sobre dels 1.000 habitants per km2. A 

l’extrem contrari hi ha comarques amb una densitat relativament baixa, com és el cas 

de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Berguedà, el Bages, el Moianès i  Osona. Aquests territoris 

es caracteritzen per una certa ruralitat encara vigent, tot i estar a pocs quilòmetres del 

centre de Barcelona. Si analitzem el detall de la realitat local a través de dades de 

població dels municipis acabem de confirmar aquesta apreciació (vegeu taules 10 i 

11). 
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Taula 10. Agrupació dels municipis de la província per trams de població, 2015. 

MUNICIPIS PER TRAMS DE POBLACIÓ 

  
Núm. % sobre 

Municipi província 

Menys de 2.000 habitants 119 38,26 

2.000 a 10.000 habitants 111 35,69 

10.000 a 50.000 habitants 62 19,94 

+  50.000 habitants 19 6,11 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de IDESCAT  2015 

 

Dels 311 municipis que formen la província  de Barcelona només 19 tenen més de 

50.000 habitants i només 62 més de 10.000. A l’altre extrem, el 38,26 % dels municipis 

de la província tenen menys de 2.000 habitants. 

 

Taula 11. Agrupació dels municipis de la província per trams de població, 2001. 

MUNICIPIS PER TRAMS DE POBLACIÓ: RELACIÓ HABITANTS / SUPERFÍCIE 

  
%  % 

habitants superfície 

Menys de 2.000 habitants 2,11 53,8 

2.000 a 10.000 habitants 10,12 29,4 

10.000 a 20.000 habitants 9,15 6,68 

20.000 a 50.000 habitants 11,38 2,98 

+  50.000 habitants 67,85 7,14 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de la memòria de la Diputació de Barcelona 2001 

 

Els municipis amb menys de 2.000 habitants només representen el 2,11% de la 

població provincial total, tot i ocupar en extensió gairebé la meitat de la superfície del 

territori (53,8%).  Per tant assistim a una configuració territorial molt diversa en un 

espai relativament petit on zones altament poblades contrasten amb territoris que, tot i 

estar representats per una gran quantitat de municipis, tenen molt poca població i 

ocupen molt territori.  
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Les dades exposades i els contrastos geogràfics que s’explicaran tenen una gran 

importància per al desenvolupament turístic de la província ja que seran determinants 

en el posicionament turístic provincial i en la constatació que ben a prop de Barcelona 

també existeix el món rural i patrimoni natural. Per altra banda, l’existència d’una 

estructura de gestió pública municipal molt fragmentada justificarà una visió supralocal 

pel que fa a la configuració d eles destinacions turístiques, però també una visió 

supramunicipal pel que fa ala gestió del turisme a la província de Barcelona 

 

 

1.2. Els contrastos geogràfics 

 

La província de Barcelona presenta, com a exemple que es repeteix a tot el Principat, 

una gran diversitat d’espais que incidirà directament en el desenvolupament i 

caracterització del seu territori turístic. Aquesta diversitat afegeix complexitat a l’anàlisi 

del territori turístic. La província de Barcelona no és un territori homogeni, sinó divers i 

amb molts contrastos, fins i tot dins d’un mateix tipus d’espai com és el litoral. Si 

s’afegeix a les dades físiques les dades de poblament i fins i tot de mobilitat es 

constata la impossibilitat de tractar-lo com a un únic espai. 

 

La capital provincial i de Catalunya marca en gran manera la realitat geogràfica actual 

de la província. La seva importància i el desenvolupament d’activitats industrial i de 

serveis al seu voltant a acabat configurant un sistema de poblament i mobilitat que 

influeix decididament en l’anàlisi geogràfica del territori provincial. Barcelona capital 

encaixonada entre rius i serres, ha expandit la seva influència més enllà d’aquests 

accidents geogràfics i actualment les comarques del Baix Llobregat, part del Garraf i 

l’Alt Penedès, el Vallès Occidental i Oriental i el sud del Maresme presenten 

característiques de continuïtat de l’àrea metropolitana. Aquesta àrea es caracteritza 

per una gran densitat d’infraestructures viàries, implantacions de primeres residències 

utilitzant models de ciutats difuses i, per tant, una alta ocupació del territori. Bona part 

d’aquest territori ha estat inutilitzat com a possible territori turístic. Però encara queda 

bona part de territori provincial fora d’aquesta àrea. 
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L’espai litoral, el més desenvolupat des del punt de vista turístic està envoltat des de la 

comarca del Maresme fins el Garraf per una serralada prelitoral que delimita les zones 

de costa, amb passadissos o valls que fan de corredor per comunicar amb l’interior de 

la província (Vallès Oriental, Alt Penedès).  L’àrea litoral del Maresme nord, a 

diferència del sud, no s’inclou en l’àrea metropolitana i presenta símptomes de 

desenvolupament de turisme de masses. La part litoral corresponent al Garraf 

compagina la seva progressiva inclusió en l’àrea metropolitana amb un 

desenvolupament de turisme de sol i platja. 

 

L’interior de la província de Barcelona tampoc és uniforme, i podem distingir com a 

mínim tres tipus d’espais: el rural, l’espai natural i la muntanya del Pre-Pirineu. A 

aquests espais cal afegir un seguit de poblacions mitjanes que acaben d’estructurar en 

territori. D’aquesta manera, i en part per la concentració urbana de Barcelona, s’ha 

mantingut un espai rural amb perill de desaparició relativament a prop de Barcelona. 

Són espais com l’Alta Anoia, Osona, EL Moianès, bona part del Bages i del Berguedà. 

L’espai de muntanya bàsicament el forma el nord del Berguedà amb serres com el 

Cadí, el Catllaràs i Rasos de Peguera, entre d’altres. Els espais naturals48, cada cop 

més nombrosos, acaben configuren una anella verda al voltant de l’àrea metropolitana, 

amb casos tant emblemàtics com el Montseny o el parc de Sant Llorenç de Munt i 

l’Obac. Finalment la província de Barcelona té un seguit de ciutats mitjanes, moltes 

capitals de comarca, que configuren un espai que justifica la realitat comarcal 

catalana. És el cas de Berga, Granollers, Vic, Igualada i Manresa entre d’altres. 

 

Els contrastos geogràfics que s’han descrit en aquest  capítol configuren una realitat 

turística pel que fa als diferents tipus de pràctiques turístiques. D’aquesta manera a la 

província es pot realitzar turisme en àrees litorals, turisme rural, turisme en espais 

naturals i turisme urbà (Vera, López Palomeque, Marchena i Antón, 1997). 

 

 

 

 

                                            
48

 Vegeu apartat  5.1.1.2. 
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1.3. La província de Barcelona com a escenari turístic 

 

La divisió territorial de la província des d’un punt de vista turístic i en base a les 

marques geoturístiques reconegudes actualment per la per la Generalitat de Catalunya 

és la següent (vegeu figura 16): Costa Barcelona (el Garraf, l’Alt Penedès, el Baix 

Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental),  Barcelona (el 

Barcelonès), Paisatges Barcelona (l’Anoia, el Bages, el Moianès i Osona) i els Pirineus 

(el Berguedà, que ocupa una part d’aquesta marca compartida amb les províncies de 

Girona i Lleida i que rep la denominació local de Pirineus Barcelona). Per tal de fer 

més clares aquestes marques s’adapten perfectament a la divisió comarcal la qual 

cosa permet, entre d’altres, disposar de dades de l’oferta i la demanda turística a partir 

dels sumatoris comarcals. 

 

Figura 16. Mapa de la les marques turístiques de Catalunya, 2016. 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Aquesta divisió territorial és, però relativament recent. Anteriorment a l’any 2012 la 

marca Costa Barcelona estava conformada per les marques Costa del Garraf (el 

Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat) i Costa del Maresme (el Maresme), mentre 

que la marca Catalunya Central representava les comarques de l’Anoia, el Bages, 

Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental (el Moianès es va constituir com a 

comarca l’any 2015, i la formen 10 municipis que anteriorment pertanyien al Bages, 

Osona i el Vallès Oriental). Els canvis de marques recents obeeixen a una 

reestructuració lògica en termes de màrqueting turístic que va ser impulsada des de la 

Diputació de Barcelona i que té el seu origen en el Pla de màrqueting turístic de la 

província de Barcelona (2012), que orientava les accions de promoció turística de la 

província en base a la importància de la marca Barcelona.  

 

Tanmateix, com veurem més endavant, aquestes marques (ni les actuals ni les 

anteriors) no s’adaptaven exactament a la realitat turística provincial pel que fa a la 

configuració d’una oferta homogènia. De fet cap de les marques funciona des d’un de 

vista territorial. D’aquesta manera dins la costa del Garraf resultava difícil incloure 

conceptualment el Baix Llobregat a excepció de Castelldefels, la Costa del Maresme 

presentava moltes diferències entre l’Alt i l Baix Maresme, el primer tradicionalment 

identificat amb  la Costa Brava, i el segon caracteritzat per un turisme familiar i per la 

progressiva reconversió de les segones residències en primera residència. Si parlem 

de l’antiga Catalunya Central ja veiem que resultava difícil comparar territorialment  

l’Anoia amb Osona tot i pertànyer a la mateixa marca turística. De fet Osona, com a 

territori turístic, presenta una diversitat molt gran amb fins a cinc zones ben 

contrastades: el Lluçanès, la Plana de Vic i el Montseny, la zona nord de la conca del 

Ter (Paisatges del Ter), la zona de Sau i el Collsacabra i la capital: Vic. 

 

Independentment de la divisió de la província utilitzant les marques turístiques, 

aquesta presenta una realitat marcada en part pels contrastos geogràfics. Cada zona 

de la província presenta un diferent model de desenvolupament turístic pel que fa a 

l’oferta i la demanda, però també un diferent nivell en termes de gestió pública del 

turisme. 

 

Així doncs, a la província de Barcelona s’hi poden reconèixer una gran diversitat 

d’espais naturals i urbans que caracteritzen el territori i li aporten potencial per al 
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desenvolupament turístic. Però alhora, aquesta falta d’homogeneïtat geogràfica fa més 

complex l’anàlisi turístic del territori, precisament per no poder‐lo tractar com un únic 

espai d’elements iguals. Al conjunt de la província s’hi desenvolupen diferents 

activitats econòmiques. A les rodalies de Barcelona, la capital, històricament s’hi ha 

desenvolupat una fervent activitat industrial i de serveis, dinàmica que segueix tot 

pujant Llobregat i Besós amunt. A la costa, a part de la indústria, el sector serveis, 

dedicat majoritàriament al turisme, també ha estat un motor econòmic important. A 

l’interior de la província, més rural, el sector primari ha estat durant molts anys 

l’activitat principal, complementant‐se actualment amb els serveis que aporta el 

turisme de natura. Alhora, els recursos arquitectònics que han deixat les restes de les 

indústries a Barcelona ciutat, rodalies i arreu del Llobregat i el Besós s’han anat 

aprofitant amb el temps com a recurs turístic. 

 

El litoral del nord del Maresme presenta un model fordista de massificació de l’àrea 

costanera basat gairebé exclusivament en el producte de sol i platja i a la recerca, no 

només de nous models, sinó de nous mercats internacionals davant la crisi dels 

mercats tradicionals i l’aparició d’una forta competència internacional. A més, la gran 

quantitat d’oferta d’allotjament disponible i la tradició de dependència de la 

intermediació la fa especialment vulnerable. La situació del Garraf, liderada pel 

municipi de Sitges es veu beneficiada per la seva associació a la ciutat de Barcelona i 

a no dependre de manera tant important de la intermediació. 

  

De moment deixem de banda la ciutat de Barcelona, amb un model de 

desenvolupament propi i independent de la resta de la província, basat en un sistema 

turístic de circuits en ciutats europees, en el qual està tenint un èxit espectacular. 

Dedicarem un apartat específic a la relació entre la ciutat de Barcelona i en el seu 

entorn turístic per introduir el concepte “Destinació Barcelona” 49, 

 

La resta del territori provincial és un territori que ha passat de ser verge per al turisme  

a un territori amb turisme, evidentment amb les seves desigualtats i territorials, ritmes 

diferenciats i dinàmiques particulars. 

 

                                            
49

 Vegeu apartat 5.2.2. 
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Un fet a part representa el fenomen dels excursionistes o visitants de dia (OMT). La 

província de Barcelona, per la seva proximitat a un  mercat emissor altament poblat 

com és l’Àrea Metropolitana, és un territori que objecte de visita de lleure de proximitat. 

Precisament per la seva proximitat al mercat sovint és consumit a partir de visites de 

menys de 24h durant els caps de setmana i dies festius. L’excursionisme, tot i no ser 

estricament una activitat de turisme perquè no implica pernoctació, utilitza bona part 

dels serveis turístics de restauració, consum de recursos, etc.  

 

La dimensió del excursionisme tant pel que fa al volum com al seu rendiment 

econòmic en termes de despesa ha estat recentment estudiat en el marc d’un conveni 

entre la Diputació de Barcelona i el grup de recerca de la Universitat de Barcelona 

AQR-Lab (Suriñac et alt 2015). L’estudi remarca que l'excursionisme o visites de dia 

representa quantitativament una proporció molt elevada dels viatges turístics, però que 

paradoxalment, però, hi ha un greu dèficit d'informació al respecte per la dificultat en la 

seva acotació i delimitació ja que els excursionistes no pernocten a la destinació. Gran 

part de les anàlisis es centren en moviments turístics internacionals tot i que el turisme 

domèstic és més important en volum que el turisme estranger. Per tant en aquest 

treball es fa una primera aproximació al tema, tot i realitzant una definició d'una 

metodologia per a la mesura de l'excursionisme en àrees  petites, incorporant eines 

per a la caracterització dels excursionistes i fent una primera prova pilot en la comarca 

de l’Alt Penedès com a estudi de cas. Les primeres dades apunten a que el nombre 

d’excursionistes que rep aquesta comarca s’apropen al milió. 

 

No existeix encara un desenvolupament turístic important perquè el mercat tradicional 

del territori provincial és el del visitant de dia procedent de l’àrea metropolitana. Per 

tant tampoc existeix un  volum d’infraestructures d’allotjament elevat i distribuït per tot 

el territori provincial perquè la demanda està massa a prop de la destinació. Per altra 

banda aquestes destinacions han entrat de forma modesta a la recerca del mercat 

llunyà (nacional o internacional) que pot fer necessària una oferta més àmplia 

d’allotjament.  

 

Davant d’aquesta situació el model turístic de la província no pot rebutjar, sinó 

potenciar també els visitants excursionistes com a part del mercat turístic provincial. 
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Taula 12. Oferta d’allotjament (places) de la província de Barcelona per comarques, 

2015. 

COMARQUES Hotel Càmping Turisme Rural 

  places % places % places % 

Alt Penedès           676    0,48             -      0         659    13,06 

Anoia            650    0,46             90    0,20         462    9,15 

Bages        1.252    0,88           504    1,12         483    9,57 

Baix Llobregat       10.076    7,12        3.042    6,76             4    0,08 

Barcelonès       77.525    54,77             -      0,00            -      0,00 

Berguedà        1.301    0,92        7.992    17,75       1.440    28,53 

Garraf         5.428    3,84        8.526    18,94           47    0,93 

Maresme       32.722    23,12       18.921    42,03         152    3,01 

Moianès           137    0,10           390    0,87         227    4,50 

Osona         1.861    1,31        3.141    6,98       1.144    22,67 

Vallès Occidental        6.034    4,26             -      0,00           28    0,55 

Vallès Oriental        3.874    2,74        2.415    5,36         401    7,95 

TOTAL     141.536    100,00       45.021    100       5.047    100 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Institut d’estadística de Catalunya (2015) 

 

En la taula 12 queda palesa la distribució de l’oferta de places d’allotjament a la 

província de Barcelona i corrobora els comentaris realitzats en aquest capítol. 

D’aquesta manera es veu que el Maresme acumula el 23,12% de tota l’oferta hotelera 

de la província i el 42,03% de l’oferta en places de càmping. No hi ha cap altra 

comarca, amb l’excepció lògica del Barcelonès, que arribi tant sols al 5% en places 

hoteleres. No obstant, en càmpings, el Garraf i el Berguedà tenen una bona oferta al 

voltant del 18% del total d ela província.  La resta de les comarques no té una oferta 

significativa. Quin tipus de competència pot fer el territori d’interior al territori de la 

costa pel que fa a la seva oferta d’allotjament? Pràcticament cap. Comentari a part 

mereix l’oferta de turisme rural que s’està desenvolupant amb força a les comarques 

d’interior (Berguedà i Osona entre d’altres), però que només representa un total de 

5.047 places, un 2,63% del total de places d’allotjament de la província. Tanmateix, les 

noves dinàmiques turístiques, que afavoreixen una mobilitat entre territoris fan que la 

relació costa – interior, ciutat – entorn sigui un factor a tenir en compte com a element 

de desenvolupament del turisme en la globalitat del territori provincial. 
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1.3.1. La contribució del turisme a l’economia provincial 

Ja hem comentat la importància del turisme en l’economia de països i regions. A 

Catalunya, i a la província de Barcelona el turisme contribueix de manera significativa 

en el PIB, i ha anat en augment els darrers anys. A més es constata la seva capacitat 

per generar alts nivells d’ocupació. Per sectors econòmics, els serveis, la hoteleria, les 

finances i altres serveis generen més del 50% sobre el total dels sectors (agrícola, 

indústria, construcció i altres serveis públics). Per tant podem dir que en el marc 

general de Catalunya el sector serveis és un motor econòmic molt important. 

 

Figura 17. Evolució del producte interior brut pels principals sectors i total. 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Institut d’estadística de Catalunya 

 

 

El PIB global, el de tots el sectors, de la província de Barcelona suposa més del 70% 

respecte la resta del Principat, englobant el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix 

Llobregat més del 50% del total del PIB català. S’entén, doncs, que el sector serveis a 
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la província de Barcelona és un dels més importants i on es genera més PIB del total 

de Catalunya (Institut d'Estadística de Catalunya, 2000-2014). 

 

Pel que fa al PIB turístic, les comarques que històricament més n’han generat són el 

Barcelonès, el Garraf i el Maresme, ja que aquestes tres comarques integren municipis 

turístics pioners i tractors, com són, respectivament, Barcelona, Sitges i Calella i Santa 

Susanna. Per altra banda, de les comarques d’interior destaca el PIB del Berguedà per 

sobre les altres, el que mostra una certa dependència del turisme i els serveis a la 

comarca. (Laboratori de Turisme, 2010). 

 

 

1.3.2. Recursos i productes 

Segons les estadístiques de Turisme de Barcelona (2011), els atractius turístics més 

coneguts a la província,  a excepció de Barcelona ciutat, eren Sitges, Montserrat, Vic, 

les platges de Castelldefels, Calella, el Parc Natural de Montseny, el Circuit de 

Catalunya, el Delta del Llobregat, la vila termal de Caldes de Montbui, el Pedraforca, 

Cardona i la muntanya de sal, l’embassament de Sau, el mercat de Vic, la Patum de 

Berga, el Parc Natural del Garraf, les fonts del Llobregat, Rupit, el Canal Olímpic de 

Castelldefels, el Museu del Vi de Vilafranca de Penedès i la Cripta Güell. 

 

El Pla de Màrqueting Turístic del 2012 (Chias Marketing, 2012) presentava els 22 

principals productes turístics de la província, destacant‐ne els parcs naturals, la 

gastronomia i les festes. De cada comarca destacava un o més recursos (taula 13) 

 

Tot i les propostes del Pla de Màrqueting Turístic dels productes estrella, del 2011 al 

2015 els llocs d’interès de la província de Barcelona, a excepció dels recursos de 

Barcelona ciutat, i segons les estadístiques l’informe “Activitat turística a la província 

de Barcelona. Informe anual 2016. Dades 2015” de la Diputació de Barcelona.de 

Turisme de Barcelona (2016), els atractius turístics més visitats a la província són La 

Roca Village a 4,3 milions de visitants, el Monestir de Montserrat amb 2,3, el Circuit de 

Barcelona-Catalunya amb 570 mil, el Canal Olímpic de Catalunya a Castelldefels el 

Parc Natural de Montseny, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Món Sant 

Benet a Sant Fruitós de Bages, el Parc de la Serralada de Marina. Catalunya en 

Miniatura i els Espais Naturals del Delta del Llobregat. 
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Taula 13. Productes estrella de la província de Barcelona per comarques, 2012.50 

Productes estrella a la província de Barcelona (excepte Barcelonès) 

 
 
Alt Penedès 

 Castellers de Vilafranca 

 Festa Major de Vilafranca  

 Cellers Torres, Codorniu 

 
 
Bages 

 Monestir de Montserrat  

 Vila de Cardona 

 
 
Baix Llobregat 

 Cripta i Colònia Güell     

 Parc Natural de Montserrat 

 
 
 
Berguedà 

 La Patum 

 El Massís del Pedraforca  

 Parc Natural Cadí – Moixeró 

 
 
 
Garraf 

 Vila de Sitges  

 Platges 

 Festival de Cinema Fantàstic 

 
 
Maresme 

 Platges      

 Restaurant Sant Pau 

 
Osona  Ciutat de Vic 

 
 
 
Vallès Oriental 

 Racó de Can Fabes 

 Parc Natural del Montseny  

 Circuit de Catalunya 

 
Vallès Occidental  Ciutat de Terrassa 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla de Màrqueting de la Província de Barcelona 2012 

 

                                            
50

 El quadre no inclou cap productes estrella de l’Anoia tal i com proposava el Pla de Màrqueting. Tampoc 
inclou la comarca del Moianès atès que el 2012 aquesta no estava encara reconeguda 
administrativament. 
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1.3.3. Articulació del territori 

Ja hem comentat que la província de Barcelona és un territori físicament desigual. Des 

de Barcelona ciutat i la línia de costa del Maresme i el Garraf, situats a la plana litoral, 

fins a les muntanyes del Pre‐Pirineu al Berguedà, es passa per la serralada litoral i la 

pre‐litoral, amb les depressions pre‐litoral i central. Tot i que les serralades litoral i 

pre‐litoral no són gaire altes, ja comencen a ser una mostra dels canvis en el paisatge i 

el clima que es viuen a la província. Aquesta orografia ens pot donar una idea de la 

xarxa de transports del territori, inicialment molt més desenvolupats a la plana litoral, 

però que amb els anys i les noves necessitats han anat creixent també cap a l’interior. 

 

Segons les estadístiques de turisme a Barcelona i província, en els darrers anys el 

mitjà de transport més utilitzat pels turistes per desplaçar‐se per la província de 

Barcelona és el cotxe, ja sigui propi o de lloguer, en detriment del transport públic. 

Aquest fet pot ser degut a que, ara per ara, la majoria del turisme de la província és de 

proximitat, és a dir, de la mateixa província o de la resta de Catalunya. 

 

La xarxa de transports a la província de Barcelona ha crescut molt al llarg d’aquests 20 

anys. Aquestes millores en les infraestructures de transport han ajudat a connectar el 

territori litoral amb l’interior, disminuint els temps de desplaçament i facilitant el flux del 

turisme per tota la província. Es podria dir que la majoria del territori està connectat de 

nord a sud i d’est a oest, però cal remarcar que pel que fa als transports públics els del 

nord de la província encara són precaris. A més, cal considerar que tant els transports 

públics com les principals autopistes són radials, és a dir, parteixen de la capital de la 

província, Barcelona. Aquesta, però, és una tendència que en els darrers anys va 

canviant, i noves carreteres de la xarxa uneixen el litoral sud o nord amb l’interior 

sense necessitat de passar per la capital. 

 

Un bon exemple de creixement d’infraestructures pel que fa a les carreteres n’és la 

C‐32, de la qual el 1994 se n’acabava el primer tram, entre el Prat de Llobregat i 

Sitges, que fins el 1998 s’allargaria fins el Vendrell i en els darrers anys fins a Blanes, 

constituint l’Autopista del Mediterrani. També se n’han creat noves de llarg recorregut 

com l’Eix Diagonal (C‐15/C‐37), inaugurat el 2011, que connecta Vilanova i la Geltrú, 

Vilafranca del Penedès, Igualada i Manresa.; i desdoblat altres com el tram entre 

Cervera i Caldes de Malavella de l’Eix Transversal, millorant la comunicació de les 
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poblacions entre Lleida i Girona, passant per Vic i Manresa. (Generalitat de Catalunya, 

2015). També s’ha actuat al llarg d’aquests anys en carreteres d’àmbit comarcal i local, 

millorant la connexió amb la gran part de nuclis del territori. 

 

Pel que fa a la xarxa ferroviària, s’han ampliat i millorat les connexions entre els 

diferents nuclis de la província. Actualment, amb el servei de Rodalies de RENFE i la 

xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s’arriba a totes les 

comarques de la regió excepte el Berguedà, que actualment no disposa d’estacions 

actives. 

 

El 2008 arribava a Barcelona el tren d’Alta Velocitat Espanyola (AVE), connectant 

ràpidament altres ciutats com Tarragona, Lleida i Girona, a part d’altres capitals 

espanyoles. Tot i ser l’única parada a la província Barcelona ciutat, és un element de 

transport molt útil per al turisme de proximitat tant català com espanyol. 

 

Altres  infraestructures de  transport  importants  per a  l’arribada  de  turistes nacionals 

i internacionals són l’aeroport i el port de Barcelona. Els anys 2010 i 2011 el Port de 

Barcelona va ser un dels 5 principals ports de creuers de món. I els anys 2011 i 2012 

l’Aeroport de Barcelona un dels 10 principals aeroports d’Europa (Turisme de 

Barcelona, 2011‐2012). L’Aeroport de Barcelona ha quadruplicat el nombre d’arribades 

en els darrers 20 anys, en gran part gràcies a que actualment arriben set vegades més 

viatgers internacionals que el 1990. 

 

Les entrades per mar també han augmentat significativament al llarg d’aquests 20 

anys, tot i que en la última dècada s’han mantingut més estables. L’increment de 

viatgers que arriben al Port de Barcelona es deu sobretot als creueristes. 

 

 

1.3.4. L’evolució de l’escenari turístic 

Quan l’any 1994 la Diputació de Barcelona va crear l’Àrea d’Esports i Turisme, el teixit 

turístic del territori estava molt poc desenvolupat. Ja hem comentat que existien certs 

nuclis turístics importants, principalment a la línia litoral, com Sitges, Calella o Santa 

Susanna, i alguns recursos turístics a l’interior com Montserrat i els clàssics cellers del 

Penedès (Codorniu, Freixenet i Torres). Altres zones d’atracció turística eren alguns  
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espais naturals d’interès, com  el  Pedraforca (més conegut que visitat)i  el  Montseny,  

o  pobles d’interior com Rupit i el pantà de Sau, però no acollien tants turistes com la 

costa, on estava fortament arrelat  el model fordista de les dècades anteriors. Així 

doncs, històricament, el turisme de sol i platja, s’ha caracteritzat per ser un turisme 

massiu, en detriment del turisme de naturalesa que quedava, fa 20 anys, a l’interior i 

amb pocs seguidors. 

 

A  diferència de  la  resta  del  territori,  Sitges i  Calella varen experimentar el seu 

creixement turístic durant les dècades dels 50’s als 70’s, quan després de la Segona 

Guerra Mundial Europa es va obrir i la gent del nord buscava indrets europeus càlids 

on passar les vacances. Cas a part mereix Santa Susanna que va replicar el mateix 

model, modernitzat, durant els 80’s. Aquestes destinacions, però, varen començar a 

quedar obsolets cap als ’90, quan a poc a poc, el turista volia diversitat i evitar les 

massificacions de la costa. A partir d’aquí es va començar a apostar des de les 

administracions per un turisme sostenible, diversificat i de qualitat, fins arribar a l’actual 

turisme d’experiències, on viatjar suposa quelcom més que un desplaçament a un 

indret diferent al que s’està habitualment. Així doncs, es pot dir que els models han 

canviat durant aquests 20 anys, i s’ha evolucionat cap a un turisme molt més 

especialitzat, diversificant recursos, productes i territoris, i ampliant el ventall de públic. 

A més, amb els canvis d’infraestructura i econòmics el turisme s’ha fet més accessible 

a tothom. Així doncs, en aquestes dues dècades, el fenomen turístic s’ha estès 

d’algunes poblacions privilegiades de la costa cap a la resta del territori, descobrint 

noves activitats com el turisme cultural, d’aventura, industrial o de congressos. 

 

Barcelona ciutat, referent turístic a la província, ha estat un element cabdal en el 

creixement turístic del territori. Gran part de l’èxit turístic de la capital catalana es deu 

al desenvolupament de la ciutat i posterior màrqueting que es va realitzar en relació als 

Jocs Olímpics del 1992. A partir d’aquell moment Barcelona, i de retruc Catalunya, es 

varen posar als mapes internacionals, fins avui dia, convertir‐se en una de les 

principals capitals europees. La província no ha tingut un creixement tant exponencial 

com la ciutat, però mica en mica es fan accions tant per a la descongestió turística de 

la capital com per a l’esponjament d’aquests turistes que, arran de la visita a 

Barcelona, visiten la resta de la província. Cal dir, però, que el turisme internacional 

encara és menor a la província, sobretot a l’interior. 
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2. EVOLUCIÓ DE LES DADES D’ESTRUCTURA I 

CONJUNTURA TURÍSTICA DE LA PROVÍNCIA DE 

BARCELONA 

 

L’obtenció de dades d’estructura i conjuntura turística a una escala territorial provincial 

no està exempta de dificultats. Les grans operacions estadístiques a Espanya es 

defineixen des de l’escala estatal i es fan aterrar a escales més locals, però sovint es 

limiten a ser significatives a escala regional. Tanmateix, en els darrers 5 anys, des de 

la pròpia Diputació de Barcelona, a través de la unitat d’Anàlisi i Formació, més 

coneguda sota la marca de Laboratori de Turisme (LABturisme), s’ha realitzat un 

important esforç per identificar les principals magnituds de coneixement de l’estructura 

turística de la província de Barcelona a partir de les diferents fonts disponibles com ara 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de Estudios Turísticos (IET), 

l’Institut d’Estudis Estadístics de Catalunya (IDESCAT) o el Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a banda d’altres operacions pròpies del 

LABturisme com l’Enquesta de Turistes en Destinació (EDDETUR). 

 

Per tal d’entendre l’evolució de la dinàmica turística de la província s’han seleccionat 

les principals magnituds turístiques del període 1990-2014, que és el que més 

emmarca el període temporal al qual es refereix aquesta tesi, tot i que en alguns casos 

s’ha optat per una representació històrica més ampla o més reduïda51. En aquest 

període s’ha conformat el sistema institucional públic del turisme a la província de 

Barcelona. 

 

Com ja ha estat comentat, en les dades que s’exposen a continuació s’ha tingut en 

compte el pes de la ciutat de Barcelona com a destinació turística i la comarca del 

Barcelonès com a unitat territorial objecte d’anàlisi estadístic per part de les principals 

institucions generadores d’informació turística abans anomenades. En molts casos 

                                            
51 

A nivell metodològic cal fer un advertiment pel càlcul de les dades dels gràfics de l’oferta d’allotjament 
que consideren les places de càmping ja que es va produir un canvi metodològic a nivell estatal. Així, al 
2011 es va modificar el mètode de comptabilització de places i conseqüentment aquest any produeix un 
trencament a la sèrie i no permet la comparabilitat interanual de les dades. Al 2011 segons l’article 49 del 
Decret 183/2010, de 23 de novembre, la capacitat d’allotjament dels càmpings va passar a comptabilitzar-
se mitjançant la multiplicació del nombre total d’unitats d’acampada per tres mentre que als anys anteriors 
s’obtenia multiplicant-lo per dos i mig. 
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s’ha optat per desagregar les dades de la comarca del Barcelonès per tal de donar una 

radiografia més exacta del comportament turístic del territori provincial. Hem de tenir 

en compte, a més, que l’objecte principal d’anàlisi d’aquest treball parteix de la labor 

realitzada per la Diputació de Barcelona, centrada en el desenvolupament turístic de la 

província de Barcelona, tenint en compte la influència de la capital i el seu entorn 

immediat (comarca del Barcelonès), però focalitzant la seva política en la resta del 

territori provincial. D’aquesta manera es facilita la lectura de la comarca evitant la 

distorsió i es possibilita la comparació amb altres províncies de Catalunya (Girona i 

Tarragona), on el turisme no té tant de pes com a la comarca del Barcelonès. 

 

En aquest apartat, per tal de caracteritzar la província de Barcelona dins de l’escenari 

turístic abordarem  les principals dades de dos dels principals components del sistema 

turístic: l’oferta, centrant-nos exclusivament en diferents tipologies d’allotjament, atès 

que instrumentalment ens permet obtenir informació directa més acurada pel fet de 

localitzar el turista en el lloc de pernoctació; i la demanda, formada pel conjunt de 

consumidors (o possibles consumidors) de bens i serveis relacionats amb l’activitat 

turística (Sancho, 1999). També es dedicarà un apartat a la distribució espacial 

d’aquesta demanda en el territori. 

 

 

2.1. Oferta turística 52 

 

El nombre d’establiments a la província de Barcelona, ha passat per diferents 

situacions en els últims vint-i-quatre anys. Al 1990, comptàvem amb un total de 532 

establiments, xifra molt similar a l’actual, però en els anys posteriors, fins al 1994 es va 

anar reduint de forma considerable fins als 372 establiments hotelers. L’any 1995 va 

créixer de forma espontània marcant el màxim del període considerat i arribant als 677 

establiments hotelers. En els tres anys posteriors es va anant reduint progressivament 

fins que al 2000, any en què tornem a tenir dades, el nombre d’establiments hotelers 

se situa en 540 i es manté fins a l’actualitat en un creixement reduït que mostra certa 

estabilitat. 

  

                                            
52

 Les dades de l’oferta no contemplen la comarca del Barcelonès. 
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Figura 18. Nombre d’establiments hotelers a la província de Barcelona. Període 1990-

2014. 

 

Font: LABturisme a partir dades de l’Idescat. 

 

Cal destacar, no obstant, que el canvi produït en el període 1990-2014 si bé no hi ha 

hagut una modificació quantitativa, sí que n’hi ha hagut una de qualitativa. És a dir, a 

l’any 1990 ens trobàvem amb una oferta hotelera de qualitat baixa representada per 

hostals, pensions i hotels de una i dues estrelles i al 2014 aquesta imatge s’ha invertit 

mostrant una oferta d’una categoria més alta (hotels de tres, quatre i cinc estrelles en 

detriment de la oferta més bàsica). Aquest comportament es presenta posteriorment a 

la figura 20. 

 

El nombre de places hoteleres a la província de Barcelona mostra una imatge de 

l’oferta hotelera amb una perspectiva temporal més àmplia que la de la figura 18. En 

aquest cas es pot visualitzar certa tendència decreixent entre els anys 1981 i 1989, 

any on es troba la xifra més baixa, tot i trobar-se relativament constant al voltant de les 

40.000 places. Posteriorment hi ha una curta però important crisi post-olímpica (1994) 

en la construcció de nous establiments (la qual cosa constata la influència de la capital 
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en la configuració de l’oferta d’allotjament en el territori més proper) que ràpidament es 

recupera i es produeix un increment en places l’any 1995 amb més de 8.500. 

 

L’any 2000 el nombre de places hoteleres se situa en 51.664 i des d’aleshores fins a 

l’actualitat es produeix un creixement continuat si bé en els darrers quatre anys es 

mostra una certa desacceleració amb l’estabilització del nombre de places al voltant de 

60.000. 

 

No obstant, cal precisar que part d’aquestes places que s’han anat guanyant es 

corresponen amb canvis legislatius com el fet de regular el turisme rural; i amb 

reestructuracions a l’oferta d’allotjaments com ha estat el cas dels càmpings. 

 

Figura 19. Nombre de places hoteleres a la província de Barcelona. Període 1975-

2014. 

 

Font: LABturisme a partir dades de l’Idescat. 

 

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

40.085 

46.166 

54.697 

63.736 

42.49
2 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

187 

L’evolució del nombre d’establiments per categories a la província de Barcelona 

mostra un canvi qualitatiu a l’oferta d’allotjament hoteler basat en la recategorització 

dels establiments. 

 

Figura 20. Nombre d’establiments per categories a la província de Barcelona. Període 

1995-2014. 

 

Font: LABturisme a partir dades de l’Idescat. 

 

Al 1995 l’oferta es veia representada per un nombrós parc d’hostals i pensions i una 

oferta d’hotels de dos i tres estrelles. Al llarg dels onze anys considerats a la gràfica, 
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El nombre de càmpings a la província de Barcelona ha estat l’oferta d’allotjament més 

estable en els darrers vint-i-quatre anys a excepció del període establert entre 1997 i 

2002 (suposant la constància dels anys sense disposició de dades) on es va produir 

una crescuda dels mateixos fins als 82 càmpings. A l’any 2003 es va tornar a reduir el 

nombre de càmpings fins a, pràcticament, les xifres de 1991 i des d’aleshores fins a 

l’actualitat es mostra un lleuger creixement. 

 

Figura 21. Nombre de càmpings a la província de Barcelona. Període 1991-2014. 

 

Font: LABturisme a partir dades de l’Idescat. 
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espontània que marca el màxim de la sèrie amb 65.264 places i que representa un 

increment interanual del 43,9%. 

 

 

Figura 22. Nombre de places de càmping a la província de Barcelona. Període 1981-

2014. 

 

Font: LABturisme a partir dades de l’Idescat. 
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a més, no presenten signes de desacceleració, obtenint-ne la xifra més elevada al 

2014 amb 583 establiments. En aquests catorze anys han incrementat el parc 

d’establiments en un 322,5%.  

 

Figura 23. Nombre d’establiments de turisme rural a la província de Barcelona. 

Període 2000-2014. 

 

Font: LABturisme a partir dades de l’Idescat. 
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Figura 24. Evolució del nombre de places d’establiments de turisme rural a la 

província de Barcelona. Període 2000-2014. 

 

Font: LABturisme a partir dades de l’Idescat. 

 

 

Figura 25. Nombre total d’establiments a la província de Barcelona. Període 1991-

2014. 

 

Font: LABturisme a partir dades de l’Idescat. 
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La figura 25 del nombre total d’establiments a la província de Barcelona presenta unes 

corbes similars a les del gràfic del nombre d’establiments hotelers precisament pel 

percentatge que l’hoteleria va representar sobre el total durant el període 1990-2000 ja 

que fins aleshores no hi havia dades del nombre d’establiments de turisme rural i els 

càmpings representaven una petita part del total. 

 

Al 1995 els hotels representaven el 89,3% de l’oferta total d’allotjament, els càmpings 

els 10,7 i el turisme rural, sense dades, un 0%.  Es per això que podem veure el 

mateix decreixement inicial, el posterior increment espontani de la oferta l’any 1995 i 

una tendència positiva en els anys posteriors que es correspon amb la tendència del 

turisme rural. El turisme rural ha incrementat la seva presència sobre el total 

d’establiments any rere any fins situar-se al 2014 amb el 47,2%, mentre que els hotels 

han perdut lleugerament el seu lideratge representant actualment un 46,7% i els 

càmpings un 6,1%. Aquesta evolució del pes de cada categoria sobre el total 

d’establiments es pot veure a la figura 25. 

 

Figura 26. Representació de cada tipologia d’allotjament sobre el total d’establiments 

a la província de Barcelona. Període 2002-2014. 

 

Font: LABturisme a partir dades de l’Idescat. 
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L’històric de l’evolució del percentatge de representativitat de cada categoria sobre el 

total d’establiments d’allotjament en el període 2002-2014 mostra una forta situació 

inicial de l’hoteleria que s’ha anat reduint progressivament a favor dels establiments de 

turisme rural fins al fet què al 2014 aquesta categoria es la predominant a la província 

de Barcelona. L’evolució dels càmpings ha estat negativa, perdent any rere any part de 

la seva representació al total de l’oferta turística. 

 

 

Figura 27. Nombre total de places a la província de Barcelona. Període 1991-2014. 

 

Font: LABturisme a partir dades de l’Idescat. 
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període de decreixement amb un petit increment al 2004 per tornar a caure i establir el 

mínim en 97.287 places. Des d’aquest moment es presenta un període de recuperació, 

si bé no continuat fins a situar-se al 2014 amb 112.531 places. 

 

De forma general podem extraure que durant els anys analitzats a la gràfica l’oferta de 

places ha tingut molta activitat (tant positiva com negativa) per arribar al 2014 a una 

situació pràcticament igual a la de 1991, si bé hi ha hagut un increment del 5,6%. No 

obstant, cal tornar a mencionar el canvi, si no quantitatiu, sí qualitatiu que s’ha produït 

a la oferta d’allotjament com ja s’ha comentat anteriorment. 

 

Figura 28. Representació de cada tipologia d’allotjament sobre el total de places a la 

província de Barcelona. Període 1990-2014. 

 

Font: Elaboració pròpia del LABturisme a partir de l’Idescat. 
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termes d’establiments el turisme rural sigui el líder però que en quant a places sigui la 

categoria que menys aporta sobre el total. 

 

El Barcelonès com a comarca ha estat la que més ha crescut en els darrers catorze 

anys, incrementant la seva oferta turística d’allotjament (places) en un 114,4%, molt 

influenciat per l’efecte Barcelona ciutat. 

 

Així mateix, la suma de les comarques restants que conformen la província han 

aconseguit créixer un discret 5,3% considerant el període analitzat. 

 
 

Figura 29. Comparació de l’evolució del nombre total de places al Barcelonès i la resta 

de la província. Anys 2000 i 2014. 

 

Font: LABturisme a partir dades de l’Idescat. 
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2.2.  Demanda turística 53 

 

En els següents apartats intentarem, a partir de l’aportació d’informació oficial, 

caracteritzar i dimensionar els principals components de la demanda turística de la 

província de Barcelona. 

 

El nombre de turistes en hotels mostra en els últims dotze anys un creixement 

continuat amb puntes destacades al 2006 i al 2014. Tanmateix, es presenta un 

equilibri en l’origen del turista al llarg del període analitzat amb una rellevància del 

44,3% dels residents i un 55,7% els estrangers l’any 2003 i mantenint-se actualment 

en un 44-56% com es pot veure a la figura 30. 

 

Figura 30. Nombre de turistes en hotels a la província de Barcelona. Període 2003-

2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 

 

Així mateix cal remarcar que en aquest període 2003-2014 s’ha produït un increment 

percentual del 53’8 del nombre de turistes a hotel. 
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 Les dades de la demanda no contemplen la comarca del Barcelonès. 
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Figura 31. Nombre de pernoctacions en hotels a la província de Barcelona. Període 

2003-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 

 

El nombre total de pernoctacions a la província de Barcelona també mostra un 

creixement continuat tot i que l’any 2009 es produeix una petita davallada que 

ràpidament es recupera. No obstant, del 2009 endavant la tendència positiva es 

desaccelera en bona part per la reducció del temps d’estada i l’èxit dels city breaks. 

 

Figura 32. Grau d’ocupació per places en hotels a la província de Barcelona. Període 

2002-2014 (en %). 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 
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El grau d’ocupació per places en hotels a la província de Barcelona presenta tres 

períodes de creixement, del 2003-2007 (on s’aconsegueix el millor percentatge 

d’ocupació de l’històric analitzat amb un 62,9%), del 2009-2011 i del 2013-2014.  

 

Així mateix cal destacar el fet què tots els anys presenta graus d’ocupació superiors al 

50% o sigui que més de la meitat de les places ofertades van ser ocupades. 

 

El nombre de turistes en càmpings a la província de Barcelona mostra dos períodes de 

màxims al 2003 i al 2004 situant-se el nombre de turistes al voltant dels 900.000. Així 

mateix, podem apreciar dos períodes de caigudes, al 2005 va haver-hi una de 

pronunciada i al 2009 una altra menys acusada i relacionada amb la crisi espanyola 

que es va allargar fins al 2011. Del 2012 endavant es mostren signes de recuperació.  

 

Figura 33. Nombre de turistes en càmpings a la província de Barcelona. Període 

2002-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 
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No obstant, el més representatiu d’aquesta gràfica es troba en la procedència del 

turista ja que de forma general els turistes en càmpings són de proximitat tot i que en 

aquests dotze anys s’ha reduït una mica el percentatge corresponent passant del 

77,7% al 2002 al 74,5% al 2014. 

 

El nombre de pernoctacions en càmpings a la província de Barcelona mostra una 

evolució decreixent al llarg del període 2002-2014 amb períodes de decreixement 

similars als de la gràfica 16 del nombre de turistes a càmpings. No obstant, en aquesta 

gràfica les recessions es presenten al 2005, al 2008 (inicis de la crisi espanyola), al 

2011 i al 2014.  

 

Figura 34. Nombre de pernoctacions en càmpings a la província de Barcelona. 

Període 2002-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 
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de pernoctacions.  
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Figura 35. Grau d’ocupació per parcel·les en càmpings a la província de Barcelona. 

Període 2002-2014 (en %). 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 

 

L’evolució del grau d’ocupació de les parcel·les als càmpings presenta un creixement 

inicial del 2002-2004, una davallada al 2005, una posterior recuperació al 2006 

(assolint el màxim grau d’ocupació amb un 61,2%) i d’aquest any endavant una 

desacceleració continuada situant-se al 2013 amb la pitjor dada d’ocupació amb un 

43,4%. 

 

Figura 36. Nombre de turistes en establiments de turisme rural a la província de 

Barcelona. Període 2002-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 
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L’evolució del nombre de turistes als establiments de turisme rural mostra de forma 

general una tendència positiva. Tanmateix es la més representativa de la situació 

econòmica mundial i nacional. D’aquesta manera podem fàcilment identificar les dues 

crisis que es van donar al període analitzat: 2009, la crisi internacional, i 2012 

l’espanyola. 

 

Les millors dades de turistes es van registrar al 2011 i desprès de la caiguda 

mencionada al 2012 es presenta una recuperació progressiva. 

 

Respecte a la procedència dels turistes, aquesta és majoritàriament domèstica i es 

manté relativament estable amb el pas del temps representant un 89,2% al 2002 i un 

88,7% al 2014. 

 

Figura 37. Nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural a la província de 

Barcelona. Període 2002-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 
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El nombre de pernoctacions als establiments de turisme rural mostra una gràfica més 

esglaonada que el del nombre de turistes. En aquest sentit es presenten dos períodes 

de desacceleració:  2010 i 2012-2013. Davallades que es donen un any desprès de la 

reducció en el nombre de turistes degut a les crisis econòmiques. 

 

També en el percentatge de pernoctacions és el turista resident el de major rellevància 

si bé s’ha reduït una mica la seva representativitat en els dotze anys considerats 

passant del 82% al 2002 al 77% al 2014. Aquest fet posa en evidència la importància 

del turisme rural que es dóna a l’interior de la província per l’impacte econòmic que el 

turisme representa. 

 

Figura 38. Grau d’ocupació per places en establiments de turisme rural a la província 

de Barcelona. Període 2002-2014 (en %). 

 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 
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L’evolució general a la província de Barcelona és positiva i progressiva si bé del 2013 

al 2014 el creixement ha estat més elevat que a la resta dels anys analitzats amb un 

increment del 9,93% mentre que la mitjana dels anys 2009-2013 va estar de 0,69%. La 

procedència total dels turistes a la província del 2008 al 2014 és equilibrada entre 

residents i estrangers amb un 49% i 51% respectivament l’any 2014. 

 

Figura 39. Nombre de turistes al total d’establiments54 a la província de Barcelona 

període 2008-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’Idescat. 

 

El nombre de pernoctacions al total d’establiments mostra una tendència positiva si bé 

cal destacar la desacceleració que es va produir l’any 2009. Així mateix, sembla que 

des del 2012 fins a l’actualitat el nombre de pernoctacions s’ha estabilitzat al voltat 

dels 12.000.000. 

 

En relació a la procedència de les pernoctacions destaca l’estranger per sobre del 

resident i l’equilibri d’aquesta relació al llarg del període analitzat situant-se 

aproximadament en un 60-40% respectivament en els set anys de la gràfica.  
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Figura 40. Nombre de pernoctacions al total d’establiments a la província de 

Barcelona. Període 2008-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’Idescat. 

 

Figura 41. Mitjana del nombre d’empleats per tipologia d’allotjament a la província de 

Barcelona. Període 2002-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 

 

El nombre d’empleats en l’oferta d’allotjament turístic a la província de Barcelona se 

situa al 2014 en un total de 6.128 empleats. Així mateix, a l’any 2014 la major part 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Domèstic Estranger Total turistes

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hotels Càmpings Tur. Rural Total empleats



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

205 

(83,9%) treballaven als establiments hotelers, seguit dels establiments de turisme rural 

(10,4%) i dels càmpings (5,7%). És un repartiment que es correspon relativament amb 

les dades de la província al tenir en compte que l’hoteleria representa la segona 

categoria en nombre d’establiments però la primera en nombre de places hoteleres. 

 

Així mateix, cal destacar el fet què, a excepció de l’any 2009 amb la crisi, la corba 

d’empleats mostra una tendència de creixement positiu encara que des de l’any 2012 

es presenta una petita desacceleració. 

 

Figura 42. Comparació del total de turistes a Barcelona, Tarragona i Girona. Període 

2003-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 
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Exceptuant aquesta recessió, Barcelona es mostra com la destinació que presenta una 
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caiguda com els hi succeeix  a Girona i Tarragona. 
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Per últim, cal destacar el fet què el repunt de turistes que té lloc entre el 2013 i 2014 a 

totes les províncies, es fa de forma molt més marcada a la de Barcelona obtenint-ne 

un increment interanual del 9,95% mentre que Tarragona creix un 4,06% i Girona un 

1,15%. 

 

 

Figura 43. Comparació del total de turistes residents a Barcelona, Tarragona i Girona. 

Període 2003-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 

 

L’evolució del nombre de turistes residents mostra certa igualtat entre les tres 

províncies, obtenint-ne, comparativament,  Barcelona les xifres més elevades els anys 

2008 i 2009. 

 

Així mateix, les dades de l’últim any mostren una situació molt equilibrada entre 

Barcelona i Tarragona situant-se properes dels 2.000.000 de turistes i superada per 

Girona amb una xifra estimada de 2.100.000 turistes. 

 

L’evolució del nombre de turistes estrangers mostra un fort domini de Girona a tota la 

sèrie. No obstant, també es presenta com la província de major estabilitat mentre que 

Barcelona és el territori d’un increment interanual  més elevant en els darrers tres 

anys. 
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Figura 44. Comparació del total de turistes estrangers a Barcelona, Tarragona i 

Girona. Període 2003-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 

 

 

Figura 45. Comparació del nombre total de pernoctacions a Barcelona, Tarragona i 

Girona. Període 2003-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 
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La comparació de les pernoctacions per províncies ens permet visualitzar que 

Barcelona és el territori que menys nits en registra i que, a més a més, presenta un 

cert estancament en els darrers quatre anys. 

 

Figura 46. Comparació del total de pernoctacions de turistes residents a Barcelona, 

Tarragona i Girona. Període 2003-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 

 

L’evolució del nombre de pernoctacions de residents presenta una situació 

d’alternança de lideratge entre Girona i Tarragona, situant-se Tarragona al 2014 com 

la província que més pernoctacions de residents en registra. Per la seva banda, 

Barcelona mostra una davallada des de l’any 2004 que aconseguir recuperar-se en el 

darrer any (2014). 

 

La comparació del nombre de pernoctacions de turistes estrangers a les tres 

províncies mostra la forta situació de Girona així com la relativa igualtat de les dades 

per les províncies de Barcelona i Tarragona. Aquestes dues províncies si bé durant el 

període 2006-2008 presentaven estabilitat, al 2009 van caure lleugerament, 

recuperant-se i creixent moderadament el 2010, 2011, 2012 i 2013 per tornar a 

decréixer l’últim any (2014).  
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Figura 47. Comparació del total de pernoctacions de turistes estrangers a Barcelona, 

Tarragona i Girona. Període 2003-2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’INE. 

 

 

 

2.3. Distribució espacial dels fluxos turístics 55 

 

Els fluxos turístics que rep la província de Barcelona, com ja hem explicat en apartats 

anteriors referents a la desigual distribució de l’activitat turística pel territori de la 

província, però també al procés de tuiristificació que es dona a Catalunya, són 

irregulars i asimètrics. Aportem a continuació unes quantes dades sobre aquest tema. 

 

2.3.1.  Destinacions dels mercats estrangers 

En primer lloc analitzem  els mercats estrangers prenent com a base les comarques 

catalanes, on podrem veure també la comparativa amb algunes de les comarques de 

la província que reben més visitants. 

 

La distribució dels mercats estrangers a les comarques catalanes mostra la rellevància 

de tres mercats per sobre de la resta: el francès, l’anglès i l’alemany. Aquests mercats 

són presents a totes les comarques i en representen una part molt important de la 

totalitat dels turistes rebuts. 

                                            
55

  Les dades de procedències es refereixen a turistes en hotels. 
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Així mateix, crida l’atenció la forta presència del mercat rus en zones costeres com 

succeeix al Baix Camp, al Garraf, a la Selva i al Tarragonès; i el mercat holandès, tot i 

que en proporcions més reduïdes, es distribueixen de forma relativament més 

equilibrada pel territori. 

 

Figura 48. Top 7. Distribució dels mercats estrangers per comarques. Any 2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’Idescat. 

 

Figura 49. Top 11. Distribució dels mercats estrangers per comarques. Any 2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’Idescat. 
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Figura 50. Totalitat de la distribució dels mercats estrangers per comarques. Any 

2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de l’Idescat. 

 

 

Per últim, destaca el fet què Barcelona no té dependència d’un únic mercat ja que com 

es pot veure, llegint exclusivament les dades del Baix Llobregat, el Barcelonès, el 

Garraf, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, els percentatges dels 

mercats estan molt més distribuïts i repartits entre un major nombre de procedències. 

 

2.3.2. Destinacions dels mercats nacionals 

El comportament dels mercats nacionals per a les mateixes comarques és 

substancialment diferent respecte al comportament dels mercats estrangers. 
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Figura 51. Top 3.  Distribució dels mercats nacionals per comarques. Any 2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de  l’Idescat. 

 

De forma general els mercats nacionals que més visiten les comarques catalanes 

analitzades són el català, el madrileny i el valencià. 

 

També destaquen, tot i que puntualment, el basc en comarques com el Baix Camp, el 

Baix Llobregat, el Barcelonès, el Tarragonès, la Vall d’Aran i el Vallès Occidental; o 

l’aragonès al Baix Camp, al Garraf i al Tarragonès. 
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Figura 52. Top 10. Distribució dels mercats nacionals per comarques. Any 2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de  l’Idescat. 

 

Figura 53. Totalitat de la distribució dels mercats nacionals per comarques. Any 2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de  l’Idescat. 
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Taula 14. Distribució del mercat català per comarques. Any 2014. 

CATALUNYA. 2014 
Turistes en 

hotels 

suma x 

províncies 
% 

suma x 

províncies 

Alt Empordà         168.200      6,1%   

Baix Empordà         257.898      9,4%   

La Selva         430.690    

        

856.788    15,7% 31,3% 

Baix Llobregat         187.634      6,9%   

Barcelonès         517.622      18,9%   

Garraf           55.934      2,0%   

Maresme         242.856      8,9%   

Vallès Oriental           97.553      3,6%   

Vallès Occidental         116.716    

     

1.218.315    4,3% 44,5% 

Baix Camp         137.771      5,0%   

Tarragonès         437.803    

        

575.574    16,0% 21,0% 

Val d'Aran           87.250    

           

87.250    3,2% 3,2% 

SUMA 12 COMARQUES     2.737.927      100% 100% 

  73,4%       

TOTAL turistes CATALUNYA en 

hotels     3.732.269          

 

Font: LABturisme a partir de dades de  l’Idescat. 

 

Els catalans visiten el territori d’una forma més o menys equitativa tot i que Barcelona 

en rep la concentració més gran amb un 44,5% del mercat. Girona la segueix amb un 

31,3% i Tarragona amb un 21,0%. Així mateix, la comarca que més catalans atrau 

continua sent el Barcelonès (18,9%) tot i que la segueixen de molt a prop el 

Tarragonès (16,0%) i La Selva (15,7%). 
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Figura 54. Distribució del mercat català per comarques. Any 2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de  l’Idescat. 

 

L’anàlisi de les dades del mercat català excloent el Barcelonès presenta una imatge de 

redistribució de fluxos molt interesant. D’aquesta manera, la Selva i el Tarragonès es 

presenten com a destinacions principals com ja succeïa a la taula 14, però prenen 

rellevància altres comarques com l’Alt Empordà (7,6%), el Baix Empordà (11,6%), el 

Baix Llobregat (8,5%), el Maresme (10,9%) i el Baix Camp (6,2%). A més a més, 

mostra una major dispersió dels fluxos a la província de Barcelona. 

 

Figura 55. Distribució del mercat català per comarques sense el Barcelonès. Any 

2014. 

 

Font: LABturisme a partir de dades de  l’Idescat. 
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1. LA GESTIÓ TURÍSTICA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

Abans d’entrar en la lectura d’aquest capítol convé familiaritzar-se amb l’organització 

de l’administració de la Diputació de Barcelona, ja que es fa servir una terminologia 

que serà utilitzada especialment en aquest capítol. Aquesta organització ha anat 

evolucionant amb el temps tot i que fonamentalment l’estructura presenta trets 

similars. 

 

La Diputació de Barcelona s’organitza per “àrees”. A cada “àrea” li correspon un gran 

bloc temàtic de competències (per exemple: Territori i Sostenibilitat, Desenvolupament 

Econòmic, Atenció a les persones entre d’altres). El nivell “d’àrea” és jeràrquicament el 

més important i inclou la direcció política ja que al capdavant hi figura el diputat 

president de “l’àrea”, càrrec electe per virtut de les eleccions municipals. Actualment 

els diputats presidents d’Àrea ostenten també alguna de les Vice-Presidències de la 

Corporació.. De les àrees es declina una organització per matèries i àmbits que també 

tenen com a responsable polític un diputat delegat que depèn jeràrquicament del 

president de l’àrea de referència. D’aquesta manera, la Delegació de Turisme depèn 

de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic.  

 

Les unitats tècniques de la Diputació de Barcelona s’organitzen per gerències o 

direccions de serveis. En aquest sentit la Gerència de Serveis de Turisme és la unitat 

tècnica de la Delegació de Turisme. Les gerències i direccions de serveis s’organitzen 

en “serveis” o “oficines tècniques”. En les gerències poden coexistir fins a 3 o 4 

“serveis/oficines”. Per sota dels “serveis / oficines” podem trobar “seccions”. Tota 

aquesta organització es complica en el moment de canvi de legislatura, ja que tant 

l’organització per “àrees” com per “gerències” i “serveis" pot canviar notablement. És 

per això que, quan el nivell jeràrquic no es rellevant o bé en el text es fa referència al 

tema <<turisme>> , que és un dels que ha tingut una variació organitzativa més gran, 

s’utilitzarà el genèric <<departament>>. 
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1.1. Turisme en la política de la Diputació de Barcelona (1994-2004) 

 

En el recorregut que explica la formalització d’un sistema de gestió turística a la 

província de Barcelona promogut per la Diputació de Barcelona cal girar la mirada fins 

els anys 90 i més específicament l’any 1994. 

 

Quan es parla de les actuacions realitzades per la Diputació de Barcelona en matèria 

de turisme no podem limitar-nos a les realitzades pels departaments de turisme que es 

van constituir a partir de 1994, data el la qual es crea per primera vegada una unitat 

específica de turisme dins l’Àrea d’Esports que donaria peu a la primera àrea de la 

Diputació amb el cognom “turisme” l’any 1995., com es veurà en el proper apartat. Tot 

i que el treball desenvolupat per les diferents serveis gestors implicats en actuacions 

de cooperació municipal en turisme durant aquest període no pot qualificar-se de 

política turística, podrem entreveure unes actuacions que, tot i desordenades, estaven 

posant la base per a una veritable política turística a nivell provincial.  

 

En l’anàlisi de la documentació de la corporació (memòries oficials) s’ha pogut veure 

actuacions en turisme d’una forma és o menys explícita en els següents serveis 

gestors:  

 

1. Desenvolupament rural i Acció Territorial 

2. Parcs Naturals 

3. Medi Ambient 

4. Cultura i Patrimoni Arquitectònic  

5. Esports  

6. Altres Serveis  

6.1. Obres Públiques 

6.2. Salut Pública 

6.3. Promoció Econòmica 

 

Algunes de les actuacions de les diferents àrees de la Corporació provincial van ser 

suprimides o reorientades cap als departaments de turisme en el moment de la seva 

creació. Tanmateix moltes d’elles van continuar realitzant-se per la seva singularitat 

des de les mateixes àrees que les van iniciar i en alguns casos actualment continuen 
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contribuint a la millora turística del territori en tot el que fa a competències locals. És 

per això que, tot i que aquest capítol el centrem en les actuacions del les àrees i 

serveis de la Diputació de Barcelona entre 1979 i 1994, algunes dades que s’ofereixen 

són posteriors a 1994.  

 

1.1.1. El Servei de Desenvolupament Rural o d’Acció Territorial  

El Servei de Desenvolupament Rural, que va tenir al llarg de la seva història diferents 

denominacions, per exemple entre elles Servei d’Agricultura i Ramaderia, va tenir com 

a objectius genèrics, entre els anys de referència, la millora de la qualitat de viva del 

mon rural. Com s’ha vist al capítol 4. Territori i Turisme a la província de Barcelona, 

una bona part del territori pot qualificar-se d’espai rural, així cal recordar que el 53,8% 

de la superfície de la província l’ocupen municipis amb menys de 2000 habitants. Amb 

aquesta dada no resulta sorprenent el paper important d’aquest Servei que, tot i que 

inicialment estava dedicat a temes agrícoles, en els darrers anys ha anant centrant es 

seus objectius en el equilibri territorial i en donar servei als municipis amb 

característiques més rurals.  

 

D’aquesta manera cal destacar diferents actuacions desenvolupades per donar suport 

a una activitat econòmica creixent a partir de meitat dels anys 80’s i principis del 90’s, 

com és el cas del turisme en el medi rural. El Servei de Desenvolupament rural va 

iniciar a partir de l’any  1982 un programa de camins rurals i veïnals. Aquest 

programa venia traspassat del Servei d’Obres Públiques i tenia com a objectiu la 

millora i la pavimentació de camins rurals i accessos a nuclis. Tot i no ser una actuació 

realment turística, gràcies a aquest programa, que es va desenvolupar fins l’any 1999, 

es va aconseguir millorar les comunicacions d’accés a nuclis rurals on posterior o 

paral·lelament s’han desenvolupat iniciatives de turisme rural, com és el cas de la zona 

de la Vall de Sau – Collsacabra, el Moianès o l’Alt Berguedà, entre d’altres. El 

manteniment de la xarxa de camins correspon a una competència municipal. 

Tanmateix, donat l’inventari exhaustiu de camins que depenen dels municipis, aquests 

difícilment poden fer-se càrrec directe del seu manteniment i consolidació. 
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1.1.2. El Servei de Parcs Naturals 56 

Un dels principals recursos turístics de la província de Barcelona són els seus parcs i 

espais naturals. El terme de parc natural porta inherent el concepte de preservació i 

conservació. Aquests conceptes són entesos de forma diferent pels diferents usuaris 

dels parcs naturals. Així per a un públic naturalista, com científic és sinònim de lloc 

reservat i conservat i, per tant, preparat per a la investigació i la preservació per a 

generacions futures d’un territori en el seu estat original (a partir del moment de la 

declaració de Parc Natural). En canvi, per a un possible visitant (amb totes les variants 

que poden tenir els visitants – turistes pel que fa a les seves motivacions) estem 

davant d’un recurs turístic que té el seu poder d’atracció precisament en que es tracta 

d’un indret “autèntic”, no alterat, on es pot gaudir de la natura. 

 

Figura 56. Situació relativa dels parcs naturals que formen part de la Xarxa de Parcs 

de la Diputació de Barcelona. 57 

 

Font: Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 

                                            
56

 Tot i que l’organització política i tècnica responsable dels espais naturals de la Diputació de Barcelona 
ha anat variant en els darrers 20 anys es manté en aquest capítol el nom que tenia el departament 
responsable d’aquest àmbit l’any 1994: Servei de Parcs Naturals. 
57

 Els parcs gestionats per la Diputació de Barcelona directament són: Montseny, Sant Llorenç de Munt i 
l’Obac, Montnegre - Corredor, Garraf, Montesquiu, Olèrdola i Collserola (aquest darrer de forma 
consorciada) 
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No s’entrarà en aquest treball a analitzar el paper dels parcs naturals com a recurs 

turístic, el dilema preservació – promoció o d’altres que actualment formen uns dels 

temes de debat més interessants a l’entorn del turisme i la sostenibilitat.  En canvi sí 

que s’entrarà a descriure el paper que ha jugat el Servei de Parcs Naturals de la 

Diputació de Barcelona en la gestió turística del seu territori. D’entrada convé dir que 

l’àmbit d’actuació del Servei és el dels límits dels parcs que formen la seva xarxa. 

Actualment els parcs gestionats per la Diputació de Barcelona amb diferents nivells de 

protecció són els que es descriuen a la taula 15. 

 

Taula 15. Dades bàsiques dels parcs gestionats per la Diputació de Barcelona. 

PARC Extensió Any d’aprovació Comarques 

Parc Natural del Montseny 31.064 ha 1977 Osona, la Selva i el 

Vallès Oriental 

Parc del Garraf 12.377 ha 1986 El Baix Llobregat, l’Alt 

Penedès i el Garraf 

Parc del Montnegre – Corredor 15.010 ha 1989 El Maresme i el Vallès 

Oriental 

Parc Natural de Sant Llorenç del 

Munt i l’Obac 

13.694 ha 1972 El Bages, el Moianès i 

el Vallès Occidental 

Parc de Montesquiu  546 ha 1986 Osona 

Parc d’Olèrdola 608 ha 1992 L’Alt Penedès i el 

Garraf 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de 

Barcelona 

 

Als parcs naturals i comarcals caldria afegir d’altres que, gestionats a través de 

consorcis locals amb la coordinació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, com són el 

Parc del Foix, el Parc de la Serralada de Marina, el Parc de la Serralada Litoral, l’espai 

Natural de Guilleries – Savassona, el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Parc Fluvial 

del Besos. Tots aquests espais, conjuntament amb el Parc de Collserola, formarien 

part de l’anomenada Xarxa de Parcs de Barcelona58. En total estem parlant d’unes 

100.000 hectàrees incloses dins de 100 municipis i que representen el 13% de la 
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superfície total de la província. Les característiques comuns d’aquests espais naturals 

són la seva proximitat o fins i tot inclusió dins de l’àrea metropolitana.  Aquest fet fa 

que la pressió que reben dels visitants metropolitans sigui realment força important. 

 

El Servei de Parcs Naturals de la Diputació té els anys 90 com a línies d’actuació més 

importants el foment de la participació dels ajuntaments en gestió del sòl no 

urbanitzable, l’impuls de la participació ciutadana en la conservació de la natura i en la 

protecció de la biodiversitat, l’aprofundiment dels coneixements científics relacionats 

amb el medi natural, el manteniment d’una oferta de qualitat en els equipaments i 

serveis dels parcs destinats a ús públic i la vigilància i prevenció d’incendis forestals. Si 

fem cas exclusivament d’aquestes línies veiem que no hi ha un reconeixement explícit 

de l’activitat turística als parcs ni del seu foment. Tanmateix, a partir de les dades 

recollides sobre accions concretes realitzades en els parcs veiem que, sense 

manifestar-ho de forma clara, el Servei de Parcs Naturals ha tingut i té un paper força 

important en el desenvolupament turístic de la província pel que fa al territori que està 

sota la seva gestió. No oblidem que els espais naturals dels quals estem parlant estan 

força humanitzats i mantenen una activitat econòmica important. Aquesta activitat 

econòmica, basada tradicionalment en el sector primari (agricultura, ramaderia i 

explotació de boscos), ha anat passant al sector terciari, de serveis. Passem a veure 

algunes d’aquestes dades: 

 

Equipaments dels parcs: Des del Servei de Parcs Naturals es gestionen uns 

equipaments destinats a la divulgació d’aquests espais i a donar diferents serveis als 

visitants. En concret, en dades de l’any 2001, el Servei de Parcs Naturals gestiona 48 

equipaments entre centres d’interpretació, cases de pagès, cases de colònies, escoles 

de natura, àrees d’esplai, càmpings i centres d’informació que han tingut més de 

300.000 usuaris.  

 

Accions de divulgació: El Servei de Parcs Naturals realitza campanyes de difusió i 

coneixement dels parcs, però també realitza una gran quantitat de publicacions d’un 

volum en molts casos superior a la producció editorial d’altres organismes de promoció 

turística. Continuant amb dades de l’any 2001, s’han editat guies dels parcs, guies de 

serveis, mapes excursionistes, tríptics d’informació bàsica de cada parc en català, 
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castellà, anglès, francès i alemany , fulletons de benvinguda, fulletons d’excursions 

senyalitzades, d’itineraris guiats. 

 

Altres accions: El turisme i les seves repercussions, però, també ha estat objecte 

d’anàlisi i de debat des del Servei de Parcs Naturals. Per exemple, aquest servei va 

publicar l’any 1989 una monografia sobre “El Turisme Rural (les residències – cases 

de pagès)” tot fent-se ressò de la importància estratègica en el reequilibri territorial que 

anava assolint el tema del turisme rural a finals dels 80’s. També es van promoure 

diferents jornades sobre el turisme en espais naturals amb que reflectia la necessitat 

de planificar accions tenint en compte els espais naturals com a recurs turístic de 

primer ordre.  

 

Per altra banda, conscients de l’orientació econòmica cap els serveis dels residents als 

parcs a través sobretot de serveis turístics (allotjament rural, restaurants, empreses de 

guies, etc.), el Servei de Parcs Naturals manté en aquest període oberta una línia de 

subvencions destinada a establiments i activitats turístiques de particulars dins l’àmbit 

territorial dels parcs.  

 

1.1.3. El Servei de Medi Ambient 

El Servei de Medi Ambient també ha contribuït en certa manera (i ho continua fent en 

l’actualitat) al desenvolupament del turisme a la província. Sota l’objectiu genèric de 

millora de la qualitat medi ambiental  dels municipis de la província de Barcelona, i dins 

del programa de  millora de la gestió del medi aquàtic, es realitza un treball sistemàtic 

de control i protecció del litoral marítim sobre l’estat de les platges.  Les platges són 

competència dels municipis i la Diputació de Barcelona justifica la seva actuació en 

aquest fet. Concretament, dins d’aquest àmbit d’actuació es realitzen, entre d’altres, 

estudis dels municipis del litoral de la província de Barcelona en els apartats 

d’accessibilitat, infraestructures (dutxes, instal·lacions sanitàries, papereres, etc. ) 

serveis, superfície utilitzada, neteja, problemàtica de contaminació i altres aspectes 

d’interès. Aquest treball és una eina per poder millorar el servei de les administracions 

locals als ciutadans, residents, visitants i turistes dins el marc de competències de la 

llei de costes. Com a conseqüència d’aquests estudis es redacten els corresponents 

plans d’actuacions a les platges que inclouen inversions per ampliar i millorar les 
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infraestructures, per millorar la neteja i el control sanitari de les platges i l’adequació 

d’accessos. S’inclou també en aquest programa campanyes de sensibilització a 

l’usuari sobre el bon ús de les platges.  

 

Figura 57. Municipis costaners de la província de Barcelona. 

 

1 Cubelles, 2 Vilanova i la Geltrú, 3 Sitges, 4 Castelldefels, 5 Gavà, 6 Viladecans, 7 El Prat de Llobregat, 8 

Sant Adrià del Besòs, 9 Badalona, 10 Montgat, 11 El Masnou, 12 Premià d Mar, 13 Vilassar de Mar, 14 

Cabrera, 15 Mataró, 16 Sant Andreu de Llavaneres, 17 Sant Vicens de Montalt,18 Caldes d’Estrac, 19 

Arenys de Mar, 20 Canet de Mar, 21 Sant Pol de Mar, 22 Calella, 23 Pineda de Mar, 24 Santa Susanna, 

25 Malgrat de Mar 

 

Font: Elaboració pròpia  
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A més, ocasionalment, el Servei de Medi Ambient ha promogut la realització de 

jornades a l’entorn de la problemàtica del turisme en el medi ambient, sobretot pel que 

fa  a la zona costanera. A tall d’exemple podem citar les jornades organitzades  l’any 

1990 sobre “L’impacte turístic sobre el litoral” que va tractar sobre els problemes que 

porta el turisme en municipis costaners i possibles solucions. 

 

Actualment ofereix a més una important informació sobre l’estat de les platges de la 

província i els serveis que hi podem trobar a través de la seva pàgina web59  

 

 

1.1.4. El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local i els serveis de cultura  

A continuació farem esment del paper dels serveis relacionats amb la cultura i el 

patrimoni cultural. A la Diputació de Barcelona s’ha tractat sempre des de dos àmbits 

d’actuació: la conservació patrimonial com a recurs i la gestió cultural en el seu sentit 

més ampli. A nivell de serveis podem distingir entre el Servei de Patrimoni 

Arquitectònic Local i els serveis de cultura (amb diferents denominacions al llarg del 

temps. 

 

1.1.4.1. El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 

El Servei de Patrimoni arquitectònic Local és el servei més antic de la Diputació de 

Barcelona (va ser creat l’any 1914 amb la denominació original de servei de 

Catalogació i Conservació de Monuments), fet que expressa la importància que ha 

tingut per a la Corporació provincial la protecció del patrimoni arquitectònic. L’objectiu 

del servei és “vetllar perquè tota l’activitat de la Diputació relacionada amb el patrimoni 

arquitectònic obeeixi a criteris culturals vàlids i tingui un propòsit protector i potenciador 

del gaudi col·lectiu d’aquest patrimoni”60 D’aquesta definició fem constar la darrera 

idea en la qual hi ha la voluntat de donar a conèixer el patrimoni, un dels recursos més 

importants del territori. 

 

El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, a part de vetllar per una part important del 

patrimoni monumental propi de la Diputació de Barcelona, en aquest període gestiona i 
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 Vegeu: http://www.diba.cat/web/salutpublica/platgesdellitoralbarceloni/default  
60

 Memòria Corporativa de la Diputació de Barcelona 1993 

http://www.diba.cat/web/salutpublica/platgesdellitoralbarceloni/default
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realitza el suport tècnic, científic i econòmic que la Corporació dóna als municipis 

perquè puguin protegir el seu patrimoni. 

 

Figura 58. Restauració de Sant Quirze de Pedret (El Berguedà). 

 

 

Font: Servei de Patrimoni arquitectònic local 

 

La valoració purament econòmica de les actuacions del servei en el període que va 

des de 1979 a 2002 seria motiu d’una anàlisi més rigorosa que la que pot  

proporcionar aquesta aproximació, tanmateix i a tall d’exemple, es poden esmentar 

algunes actuacions realitzades i lligades directament amb la promoció turística del 

territori provincial, com és el cas de l’adquisició i restauració del Palau Güell, obra 

d’Antoni Gaudí, amb la posterior realització d’exposicions relacionades amb l’any 

Gaudí, o les obres realitzades a la cripta de la Colònia Güell, també de Gaudí; la 

restauració de les obres més emblemàtiques del romànic de l’Alt Berguedà (Pont de 

Pedret, Sant Quirze de Pedret, Sant Llorenç prop Bagà, Sant Vicenç de Rus, etc.) que 
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formen part d’una ruta turística en forma de producte i visites guiades que actualment 

està en funcionament., o bé la rehabilitació d’instal·lacions com ara la Rectoria de Sant 

Joan de Fàbregues (Rupit), la del Priorat de Santa Maria (Castellfollit de Riubregós) o 

de Castellar de N’Hug, que funcionen com a instal·lacions de lleure – albergs i 

contribueixen a dotar de places d’allotjament els seus respectius territoris. 

 

Per complementar aquesta informació es poden analitzar les dades referents a la 

inversió efectuada en el període 1995-2000 en la taula 16. 

 

Taula 16. Actuacions realitzades pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local: 1995-

2000. 

Tipus d’actuació Nombre 

d’actuacions 

Import 

Arquitectura civil  14  

Arquitectura industrial  3  

Arquitectura religiosa  23  

Arquitectura militar  5  

Arquitectura funcional  3  

Obres públiques urbanes   9  

Jaciments arquitectònics 4  

Inversió i assistència tècnica   16.252.391,58 €  

Difusió i gestió de visites culturals d’edificis 14  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de 

Barcelona 

 

1.1.4.2. Els serveis de cultura 

Sota la denominació genèrica de serveis de Cultura s’agrupen en aquest capítol 

aquells departaments que dins l’organigrama de la Diputació de Barcelona han 

contribuït a la consolidació dels sistemes d’orientació per a la gestió cultural basats en 

assessorament, estudis formació i documentació; tot això adreçat a regidors, tècnics i 

operadors culturals locals. A la província de Barcelona, a excepció del turisme 

tradicional de sol i platja, el pes de la cultura està jugant un paper molt important en el 
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desenvolupament turístic. Tot i les reticències inicials de certs sectors de la gestió 

cultural que veuen en la promoció turística un gran perill de possible banalització del 

patrimoni cultural, s’ha de dir que des dels serveis de Cultura, ben aviat la Diputació de 

Barcelona ha estat sensible a aquesta problemàtica i ha contribuït molt positivament a 

l’hora d’aprofitar al màxim els recursos culturals com a fonts d’ingressos turístics. 

D’aquesta manera des del Centre de Recursos Culturals de la Diputació (CERC), s’ha 

organitzat en vàries ocasions seminaris relacionats amb turisme i cultura.  Però també 

es van promoure projectes importants que fins i tot ara són el referent de promoció 

turística de determinats territoris. A continuació es relacionen alguns exemples 

realitzats des dels serveis de cultura amb una clara vocació turística en aquest 

període. 

 

El Garraf, l’esperit del romanticisme: Aquest projecte data de 1994 i ha estat liderat 

per al Consell comarcal del Garraf. Es pretenia oferir un discurs interpretatiu del 

patrimoni global de la comarca a través del Romanticisme com a moviment que 

engloba modernisme, el patrimoni dels “indianos”, etc. Aquest discurs interpretatiu és 

actualment vigent i, de fet, tota la promoció turística comarcal gira al voltant d’aquest 

concepte: el  centre d’interpretació de l’esperit del romanticisme a Vilanova, la 

senyalització turística de la comarca, etc. 

 

Moià com a l’edat de pedra: El projecte de promoció turística del municipi de Moià (el 

Bages) es basa en unes actuacions arqueològiques patrocinades pels serveis de 

Cultura. Es tracta de les coves del Toll. Aquest és un exemple clar de col·laboració 

entre cultura i turisme. El projecte global, que inclou la recuperació inicial de les coves i 

el projecte i les obres del museu de la prehistòria va ser iniciat per l’Àrea de Cultura, 

mentre que el projecte i les obres del centre d’informació turística de les coves i la 

il·luminació i ambientació de les coves van anar a càrrec del Servei d’Esports i Turisme 

i la Delegació de Turisme. 

 

 

1.1.5. L’Àrea i el Servei d’Esports 

L’Àrea d’Esports va ser l’any 1994 la responsable d’iniciar tot el procés de creació del 

primer departament de turisme a la Diputació de Barcelona i, encarregada per tant, 
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d’iniciar la tasca de coordinar les diferents actuacions que es realitzaven a la 

corporació en temes turístics. Per tant, és la primera Àrea que, a partir de l’any 1994 

va deixar sense efecte qualsevol tasca que realitzés en turisme per traslladar-la a 

l’Oficina de Turisme Local61. Però quines actuacions en turisme havia realitzat esports 

fins aquell moment? El punt de trobada amb el turisme va venir a partir de les activitats 

esportives en el medi natural, la regulació de la formació dels tècnics d’esports en 

esports d’aventura i els equipaments esportius – turístics i relacionats amb l’oci actiu, 

com les estacions d’esquí. Es destaquen a continuació algunes de les tasques més 

interessants realitzats des de l’Àrea d’Esports.  

 

A la zona de l’Alt Berguedà es van realitzar els estudis sobre “L’aprofitament turístic de 

l’embassament de la Baells” (1989, actualitzat l’any 1992), que tenia com a objectiu 

detectar els potencials turístics del pantà com a font de promoció econòmica, i el 

“Estudi de viabilitat de l’ampliació municipal d’esquí de Coll de Pal” (1993) - treball 

d’actualitat amb la recent aprovació de l’ampliació de l’estació d’esquí de la Molina – 

Masella per Coll de Pal -.  També es va realitzar un estudi sobre “la situació dels 

camps de golf a Catalunya”, on s’analitzava, entre d’altres, l’ús turístic d’aquests 

equipament i la seva repercussió a la província de Barcelona. 

 

A banda dels estudis realitzats, l’Àrea d’Esports va realitzar diferents jornades de 

formació per tècnics d’esports en el medi natural i va editar l’any 1994 un estudi sobre 

la pràctica esportiva al medi natural. 

 

1.1.6. Altres serveis de gestió 

A més dels serveis de gestió esmentats, en menor mesura cal tenir en compte la tasca 

realitzada per altres serveis de l’organització administrativa de la Diputació de 

Barcelona. 

 

1.1.6.1. El Servei d’Obres Públiques 

Tot i que resulta més difícil trobar una relació directa amb altres servei de la 

Corporació, hem volgut esmentar la tasca realitzada pel Servei d’Obres Públiques. 
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Aquest Servei té en aquest període com a objecte principal el manteniment de la xarxa 

de carreteres competència de la Diputació que representen aproximadament uns 

2.000 km. A aquestes tasques de manteniment que inclouen totes les inversions 

relacionades amb la millora de la mobilitat i de l’accessibilitat cal afegir les que van 

desenvolupar fins l’any 1988 de manteniment de camins rurals, que ja hem comentat 

en l’apartat dedicat al servei de desenvolupament rural. Destaquem aquí el treball 

d’aquest servei perquè sovint s’oblida de la necessitat d’una accessibilitat fàcil i ben 

senyalitzada als recursos turístics. 

 

1.1.6.2. El Servei de Salut Pública i Consum 

Aquest Servei té un programa d’Higiene i Seguretat a les platges des de l’any 1996, 

que complementa les actuacions del Servei de Medi Ambient i que té com a objectiu 

consolidar el dispositiu d’accidents en les zones de bany de costa, analitzar i 

configurar els serveis mínims per a la prevenció i el rescat i promocionar la higiene i la 

salubritat  a les platges. Aquests objectius venen derivats de les competències que 

tenen els ajuntaments de garantir la seguretat dels llocs públics que, en els municipis 

costaners, inclouen els serveis que requereixen tant els residents com els visitants en 

el període d’ús de les platges com a zona de bany. Aquest programa inclou accions de 

divulgació d’inversió en salvament i socorrisme (llocs de socors, material de 

salvament, barques de salvament), en salubritat, higiene i qualitat ambiental i en 

senyalització, informació i accessibilitat a les platges, etc.  Només durant l’any 2001 es 

van invertir 116 milions de pessetes en actuacions de cooperació tècnica i econòmica 

amb els ajuntaments costaners. 

 

1.1.6.3. L’Àrea de Promoció Econòmica 

L’actuació de promoció econòmica en turisme a la província de Barcelona s’ha donat 

en moltes ocasions per  la situació de reconversió industrial de molts dels territoris de 

la província. En aquests casos el turisme apareix  com a una eina per generar activitat 

econòmica. En aquest marc de situació l’Àrea de Promoció Econòmica ha basat les 

seves actuacions en donar suport als ens locals en la promoció de fires (moltes d’elles 

d’interès turístic), campanyes de promoció, l’edició de material de promoció turística i 

la realització d’estudis, molts d’ells de planificació turística del municipi. Aquests 
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estudis i publicacions van deixar de realitzar-se a partir de la consolidació de les 

actuacions realitzades des de les unitats de turisme de la Diputació. A destacar, com a 

projectes importants iniciats per l’Àrea de Promoció Econòmica el “Estudi de viabilitat 

turística de la Muntanya de sal de Cardona” com a alternativa al tancament de les 

mines de sal. Aquest estudi que va servir de base a l’ajuntament de Cardona per a la 

realització del “Pla estratègic de Turisme de Cardona” i de les inversions en els 

equipaments turístics de la muntanya de Sal finançades per l’Àrea d’Esports i Turisme 

de la Diputació de Barcelona. 

 

L’Àrea de Promoció Econòmica va actuar com el departament de promoció de la 

província fins que es va crear la primera Oficina de Turisme Local62, la qual cosa la va 

portar a ser l’encarregada, entre d’altres temes, de muntar l’exposició de la província 

de Barcelona al pavelló de Catalunya de l’EXPO’92 a Sevilla. 

 

Un altre treball important que va realitzar el Servei de Promoció Econòmica va ser 

l’estudi de “Possibilitats d’intervenció de la Diputació de Barcelona en temes de 

Turisme”. Aquest estudi, en e qual ja va poder col·laborar l’Oficina de Turisme Local, 

va servir de base a les primeres actuacions d’aquesta oficina. 

 

 

1.1.7. Els Plans de Cooperació de la Diputació de Barcelona i la seva 

contribució al desenvolupament turístic 

La Diputació de Barcelona, independentment de les àrees gestores que formen part 

del seu organigrama i del desenvolupament organitzatiu resultant de la composició 

dels òrgans de govern a partir de les eleccions municipals, ha tingut des de la 

constitució de les primeres diputacions democràtiques, diferents instruments de 

cooperació local destinats a cooperar econòmicament amb els ens locals de la 

província.  La situació en que es trobava el món local a Catalunya (i a tot l’estat) en els 

primers anys de la democràcia manifestava un elevat dèficit en infraestructures i 

serveis municipals que van des de l’abastament de l’aigua, el clavegueram o la 

urbanització de carrers, entre d’altres. Aquest dèficit en infraestructures necessitava de 

mitjans econòmics que en bona part venien de les diputacions. Per tal d’articular 
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aquesta cooperació local la Diputació de Barcelona ha disposat de diferents 

mecanismes. Concretament els Plans d’Acció Municipals (PAM ) 1981-1987, el Pla de 

Cooperació i Assistència Local (PCAL) 1988-1999 i el Protocol Xarxa Barcelona 

Municipis de Qualitat 2000-2003. 

 

1.1.7.1. Els Plans d’Acció Municipal (1981-1987) 

Els Plans d’Acció Municipal (PAM) es van elaborar anualment entre 1981 i 1987, en 

principi dins el marc competencial establert a la legislació local de 1955, i 

posteriorment d’acord amb la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local. El PAM, que va tenir set edicions anyals consecutives, pretenia ser el principal 

instrument de la Diputació de Barcelona per tal de cooperar econòmicament en el 

finançament d’inversions municipals, i tenia per objectiu principal cobrir els dèficits 

municipals més difícils d’abordar per mitjà dels canals de suport  que  les diverses 

institucions havíem posat al servei dels  municipis. La seva estructura es componia de 

plans i programes específics, dels quals el Programa d’Acció Municipal (PRAM) era el 

més important tant pel que fa a l’aspecte econòmic com en relació al volum de 

municipis i de població afectada. La seva finalitat va ser cooperar en la solució de 

dèficits en les infraestructures  i equipaments municipals i que no constituïen matèria 

d’actuació preferent en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) gestionat 

per la Generalitat de Catalunya. Precisament la convivència de les actuacions en 

matèria inversora de la Generalitat de Catalunya a través del PUOSC i de la Diputació 

de Barcelona a través de diferents plans de cooperació ha motivat en bona mesura 

canvis en l’acció inversora de la Diputació  a través de diferents plans que ha intentat 

evitar en tots moments traspassar els recursos econòmics d’aquestes actuacions 

directament al PUOSC com reclama la Generalitat. 

 

Consultades les diferents bases de dades que recullen les inversions que s’atenien 

amb aquest primers plans de cooperació, veiem que realment s’ajusten a necessitats 

municipals bàsiques. En cap cas els ajuntaments d’aquell període van prioritzar 

inversions en infraestructures turístiques ja sigui d’incidència directa o complementària. 
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1.1.7.2. El Pla de Cooperació i Assistència Local (PCAL) 1988-1999 

Superats els primers anys de necessitats bàsiques s’elabora el Pla de Cooperació i 

Assistència Local (PCAL) partint de la idea de fer una planificació conjunta i preveure 

actuacions globals i coherents des del punt de vista territorial, que deriven d’una 

determinació de prioritats acordada per la Diputació i els corresponents ens locals, 

amb la finalitat de racionalitzar els recursos. Es van realitzar els següents PCAL: 1988, 

1989, 1990-91, 1992-93, 1994-95, 1996-97, 1998-99. Tots ells tenien un programa 

general, una sèrie de programes específics i un programa d'assistència tècnica. 

Salvant les diferències que es van anar establint en els diferents PCAL, els programes 

generals estaven organitzats per trams de població (5 trams) més un sisè tram per a 

ens supralocals. Aquests programes generals podien acollir qualsevol tipus d’actuació 

inversora. Els programes específics han anat variant, però consultats els llistats de 

programes veiem que aquests no es caracteritzaven per tenir una incidència especial 

en el desenvolupament d’infraestructures turístiques.  Tanmateix alguns d’ells podien 

ser importants pel desenvolupament turístic en determinats territoris com veurem a 

més endavant. 

 

Posem alguns exemples d’actuacions incloses en els programes generals que sens 

dubte tenien també un component d’inversió en turisme. Un exemple clar el podem 

trobar en el PCAL 1988 i PCAL 89 de Sitges, que va ser destinat a les següents 

actuacions: 

 

 Urbanització del passeig marítim: 1era fase 1eras etapa 4.739.524.- PTA 

(28.485,11.- €) 

 Urbanització del passeig marítim: 1era fase 2ona etapa 5.052.600.- PTA 

(30.366,74.- €) 

 

En el programa específic d’adquisició de bens mobles 1988 alguns municipis turístics 

de costa van optar per adquirir maquinària de neteja de platges: 

 

 El Masnou: Neteja-platges: 5.998.720.- PTA (36.053,03.-€) 

 Sitges: Maquinària neteja platges: 3.251.360.- PTA (19.541,07.-€) 

 Vilassar de Mar: Neteja platges: 4.650.000.- PTA (27.947,06.-€) 
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Com veiem aquests exemples es donen en municipis tradicionalment turístics. 

 

En canvi, com s’havia comentat anteriorment, alguns programes específics, tot i no 

estar directament denominats com de desenvolupament turístic tenen components a 

utilitzar en territoris turístics. És el cas del programa número 12 i 17 del PCAL 1988, 

destinat respectivament a “Millora i conservació de camins i vies rurals” i a 

“conservació del patrimoni històric municipal”.  És en els següents PCAL on a aquests 

programes específics s’haurà d’afegir el programa 69, programa sectorial de 

turisme rural. Però aquest programa no va ser especialment important donades les 

actuacions que va acollir i que es va limitar a alguns projectes de senyalització turística 

en el medi rural concentrats a la zona de la Vall de Sau – Collsacabra, al Lluçanès i al 

Moianès. Concretament l’any 94 el programa va acollir 9 actuacions per un import total 

de 22.500.000.- PTA (135.227,72.-€). 

 

Dins el programa general i a partir de l’any 1995 amb l’aparició del Servei d’Esports i 

Turisme com a ens gestor de les actuacions en turisme de la Diputació, es van 

realitzar algunes inversions específiques en matèria de turisme que es tractarà en 

propers capítols. 

 

1.1.7.3. El Protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2000-2003 

El Protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat és la darrera fórmula utilitzada per la 

Diputació de Barcelona per continuar amb les accions de cooperació en matèria 

inversora. El protocol apareix com a substitut del PCAL  i té com a trets principals la 

concertació entre els ens locals. No entrarem a definir les diferències entre la Xarxa 

Barcelona i el PCAL, però a efectes pràctics tenen un a certa continuïtat. 

Desapareixen, però el programes i els trams per població. L’acció concertada es 

desenvolupa a través de convenis específics.  

 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBmQ) apareix precisament quan els objectius 

inicials dels antics plans de cooperació semblen estar assolits (dèficits en les 

infraestructures  i equipaments municipals). És en aquest moment quan determinats 

ens locals comencen a fer inversions en altres equipaments com ara els turístics. A 

més, comencen a aparèixer en escena agrupacions supramunicipals de gestió turística 
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que també entren en l’acció concertada del protocol XBmQ. Es dedicarà un apartat 

específic a analitzar les actuacions en inversió turística des de 1996, quan es comença 

la activitat inversora de la Diputació en infraestructures turístiques a través de la 

Secció de Planificació Turística del Servei d’Esports i Turisme. 

 

 

1.2. La política turística de l’administració turística de la Diputació de 

Barcelona (1994-2004) 

 

La Diputació de Barcelona va plantejar-se a finals de la legislatura 1991-1995, la 

necessitat de donar resposta a la pressió que començaven a  efectuar sobre la 

Corporació Provincial, determinats ens locals afectats pels símptomes d’una crisi 

industrial que havia començat a tenir conseqüències econòmiques importants amb el 

tancament de fàbriques del sector tèxtil, explotacions mineres i amb el procés constant 

de concentració industrial i tecnològica al voltant de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

La resposta ineludible a la necessitat d’una gestió turística des de la Diputació de 

Barcelona va venir comandada, curiosament, des de l’Àrea d’Esports. De totes les 

vessants que té el fenomen turístic va ser la que es relaciona directament amb les 

activitats d’ocupació del temps de lleure i l’oci la que va coordinar tot el procés de 

creació de la política turística de l’ens provincial i de les seves futures estructures de 

gestió. El primer pas realitzat va ser el nomenament de la figura d’un assessor tècnic 

de turisme, sota el nom d’Oficina de Turisme Local,  i la creació d’una comissió de 

coordinació política formada pels representants de les àrees següents: 

 

 Àrea d’Espais Naturals 

 Àrea de Promoció Econòmica 

 Àrea de Cultura 

 Àrea d’Esports 

 

Aquesta comissió tenia una altra paral·lela a nivell tècnic formada per representants de 

les mateixes àrees. 
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1.2.1. L’Oficina de Turisme Local (1994-1995) 

L'any 1995 va ser el primer de funcionament de l'Oficina de Turisme Local. Aquest 

departament va treballar com a unitat gestora de la Comissió de Turisme de la 

Diputació de Barcelona en una primera fase (1er semestre), i com a Secció de 

Promoció de Turisme dins el nou Servei d'Esports i Turisme a continuació (2on 

semestre). La feina que es va dur a terme va ser en general de presa de contacte amb 

el sector turístic (públic i privat) de la província i part de Catalunya. Aquests primers 

contactes van ser necessaris donat el desconeixement de l'actualitat del fenomen del 

turisme des de la Diputació de Barcelona.  

 

Els referents a Catalunya que es podien tenir en compte pel disseny de l’organització 

de la política turística de la Diputació eren els patronats provincials de turisme: 

Patronat de Turisme de la Diputació de Girona (Costa Brava – Pirineus) Patronat de 

Turisme de la Diputació de Tarragona (Costa Daurada) i Patronat Intercomarcal de 

Turisme Terres de Lleida (Ara Lleida). També es van realitzat contactes interns, amb 

serveis de la pròpia Diputació que d'una manera o altre treballaven algun aspecte 

relacionat amb el turisme a la província. 

 

Finalment es van engegar un seguit d'actuacions per tal de donar a conèixer el nou 

camp d'actuació de la Diputació de Barcelona als ajuntaments i altres agents i per 

començar a perfilar el que volia ser el futur programa de Turisme Local de la Diputació. 

Resulta interessant analitzar els continguts del text que van redactar les diferents 

àrees que formaven la Comissió de Turisme per tal de definir la significació del turisme 

des del seu punt de vista63 . 

 

Per la manca d’interlocutors territorials, però amb el convenciment que l’activitat 

turística superava els límits territorials municipals, en una primera instància, els 

referents turístics territorials van ser les comarques, la qual cosa va motivar un seguit 

d’entrevistes amb els representants dels consells comarcals de la província. Els més 

interessats inicialment van ser, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, 

el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. També es va tenir un primer contacte amb el 

Consorci de Turisme de Barcelona.  

                                            
63

 Vegeu annex 1 
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1.2.1.1. La creació de la imatge i l’eslògan turístic de la província de Barcelona 

Les activitats de promoció dels productes turístics depenen en gran mesura de la 

imatge i la marca que aquests tinguin. La província de Barcelona comprenia en aquest 

període fins a cinc marques geoturístiques establertes per la Generalitat de Catalunya: 

 

 Barcelona 

 Catalunya Central 

 Costa del Maresme 

 Costa del Garraf 

 Pirineu-Prepirineu 

 

La província de Barcelona no disposava globalment de cap marca i es va considerar 

necessari crear una imatge turística que agrupés totes aquestes marques com a 

element identificador de la varietat i especificitat turística de la província. A diferència 

dels altres territoris turístics de Catalunya, que feien coincidir l’abast territorial 

provincial amb una marca geoturístic preexistent (Costa Brava – Pirineus i Costa 

Daurada) o bé no tenien conflictes en la utilització com a marca del nom de la 

província (Ara Lleida), el cas de la província de Barcelona va portar a un intens debat 

sobre quina havia de ser aquesta marca.  

 

A l’hora d’elaborar el primer “brieffing” que definís els trets fonamentals que tenia el 

territori de la província de Barcelona i el turisme que s’hi podia desenvolupar l’Oficina 

de Turisme Local es va trobar amb un seguit de dificultats que provablement no havien 

tingut en altres territoris. En destaquem dues:  

 

1. La varietat del territori que forma part de la província i la seva conseqüència directa 

en el desenvolupament turístic amb multitud de possibles productes turístics amb 

demanda molt diferenciada: des del sol i platja més tradicional al nord del Maresme 

(Calella, Santa Susanna, etc.) fins a zones pirenaiques (Alt Berguedà) i zones 

d’interior molt variades.  

2. La dificultat d’identificar la marca exclusivament amb el nom del territori: “Barcelona 

– Província”  diferent a “Barcelona – Ciutat”, ja que aquesta darrera és una 
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destinació turística consolidada, coneguda tant nacionalment com internacional. 

Aquest fet fa que el nom “Barcelona” en sí mateix amagui o eclipsi les possibilitats 

de promoció turística de la resta del territori provincial. Tanmateix “Barcelona” és 

un reclam turístic en sí mateix i situa geogràficament els possibles turistes. ¿Com 

es podia fer una marca de turisme a la província de Barcelona, aprofitant el seu 

posicionament, però evitant que aquesta marca es confongués amb “Barcelona -  

ciutat? No es podia utilitzar el mateix sistema que a Tarragona, Girona (on la 

marca no s’identificava amb la capital), ni la de Lleida (on no hi havia 

posicionament turístic de la capital i el va saber aprofitar primer la província).  

 

Aquestes reflexions van portar al logotip <<Tot Barcelona Turisme Total>>. <<Tot 

Barcelona>> volia expressar que la marca anava més enllà de Barcelona ciutat, és a 

dir tot el territori de Barcelona, i << Turisme Total>> volia ser el reflex de la quantitat de 

maneres diferents de fer turisme que havien a la província. La imatge logotipada que 

es va fer servir en una primera instància va ser la “B” de Barcelona, amb un fons de 

punts de diferents grandàries que intentava reproduir la província de Barcelona i els 

seus principals punts d’interès turístic. Aviat es va constatar que ningú identificava la 

“B” amb la província i havia una certa tendència a identificar-la amb “Barcelona – 

ciutat”.  

 

L’evolució de la marca va tendir a fer desaparèixer el <<Tot Barcelona>> i deixar el 

<<Turisme Total>>, això si, sempre amb l’escut de la Diputació de Barcelona prop de 

la marca per tal d’anar associant DIPUTACIÓ DE BARCELONA amb el << Turisme 

Total>>. Per tal de contribuir a la identificació de proximitat a Barcelona es va anar 

introduint com a “base line” el missatge “A quatre passes de Barcelona”  (figura 59). 

 

A partir de l’any 2001, i amb la necessitat d’adaptar el logotip turístic amb la nova 

imatge corporativa de la Diputació, es va decidir mantenir el <<Turisme Total>> com a 

imatge de marca, suprimir la “B” i incorporar com a “base line” “A prop de Barcelona” 

(figura 60). 
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Figura 59.. Marca de promoció turística 1997-2001Font: Diputació de Barcelona. 

 

Font: Diputació de Barcelona 

 

El debat de la marca turística de la província de Barcelona no es supera de fet fins 

anys posteriors, en concret el 2012 amb l’elaboració del primer Pla de Màrqueting 

Turístic de la Província de Barcelona, on es dedica un capítol específic a la creació de 

la marca Barcelona és Molt Més, però dins d’un interessant debat que, tot i partir de la 

mateixa problemàtica detectada en el període anterior, avança cap a un posicionament 

molt més alineat amb la ciutat de Barcelona i contribueix al concepte “Destinació 

Barcelona” que abordarem en propers capítols. 

 

Figura 60. Marca de promoció turística 2002. 
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Font: Diputació de Barcelona 

 

1.2.1.2. Un primer estudi sobre el paper de la Diputació de Barcelona en el 

desenvolupament turístic de la província 

La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Promoció Econòmica va encarregar 

la realització de l'estudi: "Possibilitats d'actuació de la Diputació de Barcelona en 

matèria de turisme". El seguiment de l'estudi va ser realitzat conjuntament entre L’Àrea 

de Promoció Econòmica i l’Oficina de Turisme Local. L'estudi tenia com objectiu 

principal fer una proposta de les accions que podria dur a terme la Diputació de 

Barcelona en temes de turisme en el marc actual. 

 

 

1.2.2. L’Àrea d’Esports i Turisme (1995-1999) 

A la següent legislatura 1995-1999 les actuacions en turisme es van consolidar a la 

Diputació tot i incorporant-se la gestió turística a la nova Àrea d’Esports i Turisme i a 

través de la Secció de Planificació Turística dins el Servei d’Esports i Turisme. 

 

En els quatre anys de funcionament de l’Àrea d’Esports i Turisme es van dur a terme 

actuacions de diferents tipus: planificació, promoció, comercialització, formació, 

inversions, etc., que al llarg de la legislatura van provocar la creació de diferents ens 

gestors. Si inicialment  la Secció de Planificació Turística va assumir totes aquestes 

tasques relacionades amb el turisme, a partir de l’any 97 entra en funcionament 

l’Agència de Promoció Turística, amb l’objectiu de dur a terme la promoció i 

comercialització dels productes turístics de la província, i que sota la forma jurídica de 

patronat incorporava en els seus òrgans de govern altres entitats del sector públic i 

privat. Finalment, el 1998 es crea l’Institut de Promoció d’Equipaments Turístics i d’Oci 

(IPETO), amb l’objectiu d’afavorir la implantació de grans equipaments turístics a la 

província.  

 

 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

243 

1.2.3. Les funcions i els diferents objectius dels serveis gestors de turisme 

La gestió turística de la Diputació es va assignar a 3 serveis gestors de l’Àrea 

d’Esports i Turisme. Es van crear 2 patronats i una secció dins el Servei d’Esports i 

Turisme. La missió de cada ens va quedar teòricament ben distribuïda: 

 

1.2.3.1. L’Agència de Promoció Turística 

L’Agència de Promoció Turística es va crear per “dur a terme programes de foment i 

promoció dels productes turístics de l’àmbit territorial de la província de Barcelona amb 

una clara visió comercial i de desenvolupament territorial i actuar com a representant 

d’aquests productes davant els altres organismes públics o privats de promoció del 

turisme.” Per tal de desenvolupar aquesta missió l’Agència de Promoció Turística va 

assumir uns objectius generals ben clars que són, resumidament: 

 

 Participar i fomentar la presència activa dels territoris de Barcelona en el mercat 

turístic 

 Difondre la marca turística de la Diputació de Barcelona 

 Elaborar edicions i material de suport per donar a conèixer la província 

 Fomentar la creació de productes turístics de qualitat 

 Coordinar-se amb organismes d’àmbit més ampli, nacional, estatal i internacional 

 Impulsar la formació dels agents del sector 

 Impulsar la formació dels agents del sector 

 Elaborar estudis, informes i estadístiques per analitzar les accions que es 

desenvolupin i la seva incidència 

 Altres accions que contribueixin al foment turístic del seu àmbit geogràfic i al 

desenvolupament del sector 

 

Agència de Promoció Turística va ser qui va encarregar la realització del Pla de 

Desenvolupament Turístic sostenible de la província de Barcelona l’any 1997. 

Posteriorment va començar la seva implantació.  

 

L’Agència va funcionar com a ens instrumental de la Diputació en temes de turisme. 

Participat per la pròpia Diputació a través de diferents àrees relacionades amb el 

turisme, Turisme de Barcelona com a ens de promoció de la ciutat, però també del 
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sector privat associatiu més representatiu de la província, es va dotar d’uns instrument 

financers i tècnics que la permetien una agilitat en l’execució d’accions i ser 

reconeguda pel sector turístic. Però també va ocasionar una certa confusió entre el 

sector públic sobre les atribucions compartides o no amb la Secció de Planificació 

Turística del Servei d’Esports i Turisme: una unitat molt més adreçada al mon local, 

com altres unitats de la pròpia Diputació. 

 

El fet de que l’Agència fos l’encarregada de desenvolupar el Pla de Desenvolupament 

Turístic Sostenible de la província de Barcelona del 1997 va ocasionar també algunes 

disfuncions entre la secció i la pròpia Agència, atès que la Secció tenia també 

atribucions de planificació turística. 

 

1.2.3.2. L’Institut de Promoció d’Equipaments Turístics i d’Oci 

L’Institut de Promoció d’Equipaments Turístics i d’Oci va néixer per “facilitar el 

desenvolupament d’equipaments turístics d'oci de dimensió mitjana i de caràcter 

temàtic, adequadament distribuïts en el territori i amb atractiu suficient com per moure 

fluxos turístics significatius”. Per desenvolupar aquesta missió l’Institut persegueix els 

següents objectius generals: 

 L'Institut té per objecte i finalitat la promoció d'equipaments turístics d'oci, de 

caràcter temàtic, en la província de Barcelona.  

 La promoció d'aquests equipaments turístics d'oci es farà sempre amb la 

col·laboració i participació dels ens locals competents en el territori on hagin 

d'ubicar-se. Si les circumstàncies ho aconsellen, a més, se cercarà la participació 

de persones privades.  

 Son funcions de l'Institut, dins de l'objecte definit a l'apartat 1: 

 La realització d'estudis per valorar la viabilitat econòmica dels projectes relatius 

actuacions concretes en l'àmbit de la promoció d'equipaments turístics d'oci. 

 La realització d'estudis per tal de determinar quin serà l'instrument jurídic a crear 

més adequat per a la fase de promoció i execució de cada actuació concreta. 

 Fer les aportacions econòmiques necessàries per a la constitució dels ens 

promotors. 

 Totes les altres funcions adequades a l'objecte i les finalitats de l'Institut. 
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L’Institut, probablement pel fet de plantejar objectius molt innovadors per a una 

organització com la Diputació de Barcelona en el cam de la inversió turística, i a la 

poca experiència en el camp del turisme, va tenir una durada curta. 

 

1.2.3.3. La Secció de Planificació Turística 

La Secció de Planificació Turística constitueix l’àmbit del Servei d’Esports i Turisme 

que ha actuat en el camp de la planificació turística del territori mitjançant la realització 

de treballs, activitats, assessoraments, intervencions directes sobre recursos, a través 

de la implantació de noves infraestructures i l'estructuració de nous productes turístics 

com a promoció global i econòmica del territori. 

 

Per determinar el paper d’aquesta Secció centrem-nos en les tasques de suport i 

assessorament al món local que ha realitzat la Secció de Planificació Turística dins el 

Servei d’Esports i Turisme. Per veure resumidament el tipus d’accions que ha realitzat 

la secció en els darrers anys, un cop centrades les seves funcions de suport al 

municipi turístic, hem de fer referència als PLANS DE TREBALL 1998-99 del Servei 

d’Esports i Turisme. 

 

Les tasques realitzades es poden dividir en 5 àrees clau i 23 línies d’actuació. A 

continuació s’expliquen les característiques d’aquestes àrees clau amb les seves línies 

d’actuació: 

 

1. Àrea clau de Planificació: En aquesta àrea s’aborden tots els treballs destinats a 

donar elements de planificació al territori provincial, tant a nivell local com 

supramunicipal. En aquesta àrea es contemplaven com a línies d’actuació les 

següents: 

 

 Estudis de Planificació i ordenació turística: Es pretén detectar les possibilitats 

turístiques dels territoris de la província de Barcelona. El tipus d’aquests estudis 

variarà en funció de l’abast territorial i temàtic i en funció de la demanda de 

serveis turístics dels mercats emissors. Aquests estudis es coordinaran amb les 

dades sobre demanda que es puguin dur a terme des de l’Agència de 

Promoció Turística i altres entitats. 
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 Productes turístics: Un cop desenvolupats certs territoris a nivell 

d’infraestructures i de recursos cal fer el pas de convertir aquests en productes 

turístics susceptibles de ser venuts. El coneixement del territori que la secció 

pot aportar en aquest camp es coordinaria amb els coneixements tècnics 

aportats per l’agència i que es desenvoluparan en els grups de competitivitat 

per “clúster” organitzats per l’Agència. 

 

 Fons europeus: A través d’altres serveis de la Diputació de Barcelona s’han 

gestionat ajuts a entitats locals de la província que tenen una implicació directa 

amb el sector turístic. Per tal d’obtenir la informació necessària es plantegen 

unes accions de seguiment d’aquests ajuts. La procedència és via Fons Social 

Europeu Objectius 2 i 3 i el FEDER. 

 

2. Àrea clau d’Infraestructures Turístiques: Aquesta àrea centra tots els treballs 

relacionats amb les inversions en equipament i infraestructures turístiques o amb 

un important component de contribució al desenvolupament turístic. Es dividia en 

les següents línies de treball:  

 

 Inversions del departament de turisme: En estudis de planificació previs es 

detecten les necessitats d’inversió en infraestructures turístiques als territoris 

de la província. Amb aquesta línia d’actuació, l’àmbit de turisme proporciona els 

mitjans econòmics i tècnics per realitzar les actuacions seleccionades des de 

l’Àrea. 

 

 PCAL (Plans de Cooperació i Assistència Local): A través del Departament de 

Turisme es controlen algunes de les actuacions en obres i projectes atorgats 

als plans de cooperació de la Diputació: Plans de Cooperació i Assistència 

Local (PCAL) o bé programa Xarxa Barcelona Inversions. A més de les 

actuacions adscrites al servei es tindrà una especial cura en fer el seguiment 

d’actuacions adscrites a d’altres serveis amb una implicació eminentment 

turística. 
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 Senyalitzacions: A partir de peticions dels municipis interessats, per proposta 

del servei o d’estudis de planificació es proposa un pla de senyalització 

d’itineraris en el medi natural. Aquestes senyalitzacions, que segueixen un 

model en procés d’aprovació per la corporació, es realitzen sempre en camins i 

tenen una finalitat de promoció turística a través de les activitats que es poden 

realitzar en ell: bicicleta, passejades, cavall, etc. S’inclouen senyalitzacions 

d’itineraris urbans d’interès turístic. 

 

 Gestió d’instal·lacions: Des del Servei es gestionen quatre instal·lacions de 

lleure. Aquestes instal·lacions estan gestionades indirectament per tercers. 

Aquesta línia d’actuació estableix els criteris de seguiment de la gestió 

d’aquestes instal·lacions des d’un punt de vista d’instal·lació turística. 

 

3. Àrea clau de Suport: En aquesta àrea s’aborden totes les línies d’actuació 

destinades a oferir un suport global en temes de desenvolupament turístic als ens 

locals de la província (a excepció de les inversions en equipaments. 

 

 Ajuts a ens locals per al desenvolupament turístic: És la línia de suport 

municipal més universal de l’àmbit de turisme. Per a l’exercici de 1999 es 

prioritzaran les actuacions referents a assistència i organització de fires i altres 

actes de promoció turística, especialment aquelles recollides al Pla de Fires de 

l’Agència de Promoció Turística. 

 

 Ens de promoció turística: En la intervenció al territori es veu la necessitat de 

crear o articular organismes gestors dels productes turístics que s’hi 

desenvolupin. Aquests organismes són necessaris per posar en contacte 

l’oferta pública i privada i dur a terme les accions necessàries per al 

desenvolupament turístic. En el cas de l’Agència de Promoció Turística de la 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, es forma part del Consell General. 

 

 Assessoraments: A proposta d’ajuntaments i ens locals es pretén donar 

resposta a mancances en infraestructura tècnica per a temes de planificació 

turística 
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 Publicitat i comunicació: Tot i que la responsabilitat en comunicació i publicitat 

la té l’Agència de Promoció Turística de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, des 

del Servei es duen a terme algunes accions dins aquesta línia d’actuació que 

es concreten en suports promocionals a altres accions realitzades en 

infraestructures, senyalitzacions, etc. 

 

 Suport a la fira Agrotur: Des del 1997 el Servei d’Esports i Turisme col·labora 

directament en l’organització d’AGROTUR a Cornellà. L’objectiu és 

especialitzar la fira com la més important en el sector turístic rural a l’estat 

espanyol, amb una important presència de professionals. 

 

 Altres suports: Dins l’àrea clau de SUPORT reservem una línia d’ALTRES per a 

actuacions no previstes a les altres línies, com ara ajuts de col·laboració amb 

empreses i entitats privades per accions de desenvolupament turístic. 

 

4. Àrea clau de Formació i Informació: És l’àrea on es realitzen tots els treballs 

destinats a oferir suport als ens locals en formació no regulada en turisme i altres 

activitats que contribueixin a facilitar una millor informació sobre turisme. 

 

 Electes i tècnics locals: Una de les línies més importants de suport és la 

formació de tècnics i regidors locals en temes turístics. Aquesta formació té 

l’objectiu de fer homogenis els conceptes turístics entre els diferents 

interlocutors locals. Operativament es desenvoluparan a través de cursos i 

seminaris. En aquesta línia d’actuació també hi entren els tècnics del Servei. 

 

 Visites a espais turístics: Com a part important de la formació dels tècnics del 

servei i en algun cas específic de tècnics locals és necessari l’intercanvi i el 

coneixement d’altres experiències relatives a organització i planificació turística. 

Aquestes experiències poden trobar-se en territoris situats relativament a prop 

de Barcelona. 

 

 Cursos i jornades: Dins la línia de formació es preveu l’assistència a 

determinats cursos i jornades de turisme amb l’objectiu d’entrar en contacte 

directe amb el sector turístic del territori. 
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 Documentació: La Secció de Planificació Turística està creant un centre 

d’informació d’ús intern i per consultes especialitzades. Aquest centre es 

nodreix dels treballs encarregats pel Servei, altres treballs de planificació 

relacionats amb la província, publicacions periòdiques especialitzades i 

novetats bibliogràfiques. Aquest centre també fa un recull classificat dels 

materials de promoció turística de la província i d’altres indrets com a models 

 

 Internet: En aquest període l’ús de la xarxa i les TIC’s no està encara gaire 

desenvolupat. Aquesta línia d'actuació té dues vessants. Per una banda 

l'organització dels continguts d'una WEB del treball que dur a terme la Secció 

de Planificació Turística i l'assessorament i seguiment dels continguts de la 

WEB de l'Agència de Promoció turística; i per altra banda el seguiment de les 

informacions de turisme que apareixen regularment a Internet. 

 

5. Àrea clau d’Esponsorització i Patrocini: Aquesta és una àrea de treball 

complementària destinada a difondre la marca paraigües turística de la província 

de Barcelona i donar suport als clubs, entitats (sobretot esportives) d’alt nivell de 

Catalunya; s’engega aquesta àrea - línia d’actuació a base de contractes de 

patrocini en els quals s’obté una rendibilitat important de difusió a través de la 

retransmissió de partits i actes per mitjans de comunicació de masses.  

 

1.2.3.4. La Delegació de Turisme (1999 – 2002) 

Amb les eleccions municipals de 1999, el nou organigrama de la Diputació de 

Barcelona reordena l’estructura dels departaments de turisme quedant de la següent 

manera. L’àmbit d’Esports se separa del de Turisme. L’àmbit de Turisme s’organitza 

com a Delegació dins l’Àrea de Govern (Presidència). Desapareix l’Institut de 

Promoció d’Equipaments Turístics i d’Oci i l’Agència de Promoció Turística.  

 

Com he explicat anteriorment, l’Institut desapareix probablement per haver abordat uns 

objectius molt innovadors per a la pròpia corporació en el camp de la inversió turística,  

molt centrat a més e el sector privat. 
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L’Agència de Promoció Turística es dissol, no pels objectius que planteja, si no per la 

ineficàcia dels seus òrgans de govern participats, que, tot i representar al sector públic 

i privat de manera igualitària, aquesta participació no es correspon amb el grau de 

finançament aportat per les diferents entitats representades, ja que el principal 

finançador de les seves activitats és la pròpia Diputació. Davant aquest fet, la 

Corporació provincial decideix dissoldre l’Agència i convertir-la en una unitat depenent 

directament de la Diputació, dins la seva estructura d’Àrees i Serveis, tot buscant altres 

fórmules de participació del sector privat. 

 

Finalment, els serveis gestors de la Delegació de Turisme passen a ser dos (figura 

61): 

 

 L’Oficina Tècnica de Turisme, hereva de l’antiga Secció de Planificació Turística i 

que assumeix tot el treball de planificació i desenvolupament territorial del turisme 

a la província, les responsabilitats de suport als ens locals en matèria de turisme i 

’aplicació del Pla de desenvolupament turístic sostenible en la seva vessant 

territorial64. 

 

 L’Oficina de Promoció Turística, hereva de l’Agència de Promoció Turística, i que 

té com a principal objectiu la promoció turística global de la província i l’aplicació 

del Pla de desenvolupament turístic de la província en la seva vessant de 

competitivitat per negoci turístic. 

 

  

                                            
64

 Vegeu apartat 5.1.3. 
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Figura 61. Organigrama de la Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona 

(2002). 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Gerència de Serveis de Turisme 

 

 

 

1.3. El Pla de desenvolupament del Turisme Sostenible a la província de 

Barcelona (1997) 

 

Amb l’organització descrita en els punts anteriors, la Diputació de Barcelona afronta 

l’inici d’una etapa de consolidació de la seva actuació en el desenvolupament turístic 

amb la confecció del “Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible a la Província 

de Barcelona” de l’any 1997, elaborat per THR, Consultores de Turismo y Hosteleria, 

per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Aquest pla pretenia fer una anàlisi acurada 

del desenvolupament turístic a la província i, a partir de les conclusions d’aquesta 

anàlisi, proposar les línies estratègiques de desenvolupament del treball de la 

Diputació de Barcelona per afavorir el desenvolupament turístic de la província. El 
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treball, molt participatiu pel que fa a la seva metodologia, va tenir com a conclusions el 

que podríem resumir en la figura 62. 

 

 Figura 62. Esquema del Pla de desenvolupament turístic de la Diputació de 

Barcelona. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Gerència de Serveis de Turisme 

 

 “El Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible a la província de Barcelona 

(PDTSPB)” compren dues vessants ben clares: una en la qual es proposa un model de 

desenvolupament territorial i una altra en a que s’inclouen eines pel desenvolupament i 

foment empresarial. L’estudi es podia haver limitat a reflexionar sobre la tasca de 

promoció turística que tenia que efectuar la Diputació de Barcelona: com organitzar-la, 

sobre quins productes i recursos incidir, identificació dels millors recursos turístic de la 

província de Barcelona, mercats prioritaris, principals actuacions de millora de les 

destinacions,  i altres temes més convencionals, que és un nivell en el qual acostumen 

a caure bona part dels treballs de planificació turística actuals. No obstant, es va voler 

incidir més en una actitud pro activa de la Diputació en el desenvolupament territorial 

turístic. Aquest fet és fonamental, ja que explica en certa manera el model de 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

253 

desenvolupament turístic i el model de gestió turística i de governança del territori en 

l’actualitat. Podríem dir que el Sistema de Gestió Pública del Turisme a Província de 

Barcelona neix en part de l’aplicació de les conclusions d’aquest pla referents al 

territori turístic. 

 

“El Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible a la província de Barcelona 

(PDTSPB)” tenia com a objectiu principal que el turisme a la província fos competitiu, 

entenent com a tal que fos capaç de mantenir un lloc important en el mercat turístic 

català i aconseguir d’aquesta manera un millor benestar, tant per als empresaris, com 

pels treballadors i pels residents al territori on es produeix el fet turístic65. Per 

aconseguir que el turisme fos competitiu es plantejaven dues feines de planificació 

importants:  

 

1. el negoci turístic 

2. el territori turístic 

 

Tant un com l’altre eren necessaris per mantenir l’objectiu de competitivitat plantejat. 

Tot i que ens centrarem en el treball desenvolupat pel que fa a la competitivitat 

turística del territori, és necessari també fer algunes anotacions pel que fa a la 

competitivitat del negoci turístic. 

 

El negoci turístic competitiu 

S’entén com a negoci turístic aquella agrupació o conjunt de productes que tenen una 

mateixa o similar temàtica i que per tant poden treballar-se des d’una mateixa 

perspectiva de treball global. El Pla plantejava una línia de treball transversal a tota la 

província destinada unificar els esforços i incrementar l’eficàcia en les accions de 

“màrqueting” (elaboració de productes, comunicació, comercialització, etc.) que es 

poden donar en un mateix negoci turístic que es realitzi a la província.  Es van 

identificar diferents negocis turístics: el turisme de sol i platja, el turisme nàutic, el 

turisme rural, el termalisme, reunions i congressos, etc. Un cop identificats els diferents 

negocis turístics el pla pretenia crear els anomenats “grups de competitivitat per negoci 

turístic”, que serien agrupacions bàsicament d’empresaris turístics i, en algun cas de 

                                            
65

 Extret del resum del PDTPB, pàg. 69 
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responsables públics, que gestionen un mateix o similar negoci o producte turístic i 

que per tant, tenen interessos, necessitats i preocupacions comunes. Aquests grups 

no tenen un abast territorial determinat i  el seu radi d’acció només està condicionat 

pels diferents integrants del grup de treballar conjuntament. Els objectius d’aquests 

grups són incrementar l’eficàcia de la comunicació, la comunicació i la gestió turística 

del seu negoci, és a dir, millorar la competitivitat del seu negoci turístic 

 

El territori competitiu 

L’activitat turística es desenvolupa normalment en un espai turístic mínimament 

organitzat. Quan es va analitzar el territori provincial des d’una òptica turística, es va 

veure ràpidament que la totalitat de la província no era una bona unitat per treballar, ja 

que aquesta presentava una varietat territorial66. Calia, doncs, fer una anàlisi territorial 

del turisme sobre la base d’uns límits que tenien que tenir unes característiques 

homogènies pel que fa a la tipologia de recursos, a la tipologia de les activitats 

turístiques, al tipus de demanda o procedència que rep el territori, a la gestió de l’espai 

com a unitat homogènia, a les possibilitats de desenvolupament futur i a la percepció 

tant de l’oferta com de la demanda, de tenir una singularitat específica o uns trets 

comuns. 

 

En base a aquests criteris es va veure també que  la divisió administrativa comarcal 

tampoc reflectia en la majoria dels casos aquesta diversitat territorial. Posem per 

exemple les diferencies geogràfiques entre l’Alt Berguedà, caracteritzat per una 

geografia física d’alta muntanya i el Baix Berguedà, amb una orografia més suau i una 

activitat econòmica caracteritzada per les explotacions tèxtils. O la zona nord del 

Maresme, amb una alta concentració hotelera i la zona sud amb un predomini de la 

segona residència en fase de transferència a primera residència. El resultat de l’anàlisi 

territorial va ser de més de 20 “espais turístics coherents”, tal i com es pot veure en la 

figura 63 i la taula 17. 

 

El mapa resultant, coherent des de l’anàlisi turística territorial resultaria, com veurem 

més endavant, de difícil gestió en no coincidir els límits territorials amb figures 

administratives preexistents.  A més, en l’aplicació del pla hi haurà territoris que, tot i 
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 vegeu capítol 3 
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està detectats, no es desenvoluparan seguint les pautes dels grups de competitivitat i 

d’altres que tot i no està contemplats inicialment al treball constituiran finalment un 

grup de competitivitat, com és el cas de les Valls del Montcau i de Terrassa. 

 

Figura 63. Mapa d’espais turístics coherents “clústers” a partir del Pla de 

Desenvolupament Turístic de la Diputació de Barcelona. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de 

Barcelona 
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Taula 17. Espais turístics coherents “clústers” segons el “Pla de desenvolupament del 

turisme sostenible de la província de Barcelona”, 1997. 

NOM DEL “CLUSTER” COMARQUES NOMBRE 

MUNICIPIS 

CODI AL 

MAPA 

L’Alt Berguedà El Berguedà 17 ABER 

El Berguedà El Berguedà 8 VER 

L’Eix del Llobregat El Berguedà i el Bages 8 EIXLL 

El Lluçanès  Osona i el Berguedà 12 LLUÇ 

Els Meandres Del Ter  Osona 15 MTER 

La Vall De Sau Collsacabra  Osona 6 SAUC 

Vic i àrea d’influència Osona 8 OSO 

L’Eix Cardener El Bages 9 CARD 

L’Alta Anoia  L’Anoia 12 AANO 

L’Anoia L’Anoia 20 ANO 

Montserrat El Bages i el Baix Llobregat 6 MSS 

El Pla de Bages  El Bages 16 BAG 

El Moianès El Bages, el Vallès Oriental i 

Osona 

10 MOIA 

Mancomunitat la Plana i el 

Montseny 

Osona i el Vallès Oriental 10 MSNY 

El Vallès Oriental  El Vallès Oriental 39 VOR 

El Vallès Occidental El Vallès Occidental 23 VOC 

El Baix Llobregat  El Baix Llobregat 27 BLL 

L’Alt Penedès L’Alt Penedès 27 APE 

El Garraf El Garraf 6 1BAG 

El Barcelonès,  El Barcelonès 5 BCN 

El Maresme,  El Maresme 19 MAR 

L’Alt Maresme El Maresme i la Selva 12 AMAR/FO

GARS 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Amb cadascun d’aquests territoris calia aconseguir els objectius de millora de la 

competitivitat. El Pla preveia la formació d’uns grups, també anomenats Grups de 

Competitivitat, que havien d’agrupar els diferents representants del territori interessats 

en el desenvolupament turístic. En aquests grup tenien cabuda des de els 
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representants públics locals com alcaldes, regidors, etc.  fins a empresaris del sector 

(inclosos comerciants en alguns dels territoris), representants d’associacions culturals, 

propietaris de recursos (com per exemple els capellans dels pobles amb patrimoni 

eclesiàstic) o representants de les forces de seguretat. Es pretenia, amb la creació 

d’aquests grups per territori, reflexionar sobre el turisme en el seu territori i proposar a 

les entitats responsables o amb competències, propostes per a la millora de la 

competitivitat.  

 

En el capítol dedicat a la gestió pública mancomunada: el cas dels consorcis i ens de 

promoció del turisme a la província de Barcelona veurem com es va aplicar aquest 

esquema teòric a la província de Barcelona, la seva avaluació, modificació i situació 

actual. 

 

 

1.4. Accions i instruments per al desenvolupament de la política turística 

de la Diputació de Barcelona (1994-2004) 

 

Tot el treball que s’ha anat descrivint en els capítols anteriors i que es va realitzar des 

de la Delegació de Turisme es materialitza a partir d’unes determinades accions i 

instruments. De totes les accions i instruments aplicats i que encara es duen a terme 

des de la Delegació de Turisme, sobre tot en el darrer període analitzat, en destaquen 

dos per ser els més estratègics i que permetran veure en un futur els resultats de la 

política turística realitzada per la Diputació de Barcelona. Aquests són: 

 

1. L’aplicació del ”Pla de Desenvolupament del turisme Sostenible a la província de 

Barcelona” 

2. La política d’inversions en infraestructures turístiques 

 

Altres instruments i accions utilitzats els podem trobar en el pla de treball de l’antiga 

Secció de Planificació Turística67 que encara s’aplica a través de l’Oficina Tècnica de 

Turisme de la Diputació  
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L’aplicació del “Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible a la província de 

Barcelona”  ja ha estat abastament descrita en l’apartat anterior. 

 

 

1.4.1. Les inversions en turisme 1996-2003: naturalesa, distribució territorial i 

dimensió econòmica 

L’altre gran instrument que ha utilitzat la Diputació de Barcelona per desenvolupar la 

seva política turística han estat les inversions en infraestructures turístiques. A partir 

de l’any 1996 es va començar a avançar en inversions dins l’àmbit d’actuació de la 

Secció de Planificació Turística de l’Àrea d’Esports i Turisme. Tot i que en el decurs 

del període 1995 – 2003 les inversions en infraestructures de la Diputació en el territori 

s’han realitzat a través de diferents mecanismes , podem simplificar el treball realitzat 

en dos línies d’actuació: 

 

1. Les subvencions a entitats locals per a la realització d’equipaments turístics 

2. El programa de senyalització turística realitzat directament des de la Diputació. 

 

Testimonialment la Diputació de Barcelona va realitzar algunes inversions en 

equipaments de forma directa, com és el cas del projecte d’observatori astronòmic a la 

Serra de Castelltallat. Aquest projecte (iniciat el 1999) es realitza directament des de 

l’Oficina Tècnica de Turisme i té com a objectiu la construcció d’un observatori 

astronòmic com a recurs turístic complementari a l’oferta d’allotjament de la Serra de 

Castelltallat (dins el consorci de turisme del Cardener) per contribuir a minimitzar 

l’impacte que van produir per al sector turístic de la zona els incendis de la comarca 

del Bages dels anys 1994 i 1998. 

 

1.4.1.1. Les subvencions a entitats locals per a la realització d’equipaments 

turístics 

Podem distingir clarament 2 períodes en la política de subvencions de la Diputació de 

Barcelona per a inversions en equipaments turístics a entitats locals: entre 1996 i 1999 

i a partir de l’any 2000 fins l’actualitat. El tret diferencial entre els dos períodes és que, 

si el primer es caracteritza per les subvencions adreçades bàsicament a municipis, en 

el segon són molt més importants les aportacions econòmiques destinades a ens 
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supramunicipals, bàsicament consorcis de turisme. Aquest és un fet que lliga 

directament amb l’aplicació del  “Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible a la 

Província de Barcelona” de l’any 1997 i en la posterior constitució de consorci de 

turisme amb el suport de la corporació provincial. Les subvencions per a inversions a 

municipis es caracteritzen durant el primer període per anar destinades a equipaments 

singulars, importants localment, normalment recursos que poden esdevenir en un futur 

(en molts casos ho són), elements bàsics pel desenvolupament turístic del seu 

territori68.  

 

Cal destacar algunes de les actuacions més importants que, en la majoria dels casos 

han rebut subvenció en més d’un exercici pressupostari: 

 la reforma inicial del recinte de la “Muntanya de sal de Cardona”, amb una inversió 

de més de 300.000 €; 

 l’actuació realitzada a les “Coves del Toll” de Moià, on es van invertir més de 

170.000 € en diverses fases: accessos a la cova i tematització interior entre 

d’altres 

 les d’inversions subvencionades a l’ajuntament de Cercs, “La Casanova de les 

Garrigues”, per a la rehabilitació d’una masia com a centre de turisme rural i el 

condicionament dels seus accessos 

 les subvencions destinades a l’ajuntament de Capellades per a l’arranjament de “el 

jaciment prehistòric de l’abric Romaní”.  En aquesta actuació i en el període 1998-

2001 es van aportar més 400.000 €. 

 

El volum de la subvenció, anualment, no representa una gran quantitat; com a molt 

180.000 €, i com a mitjana al voltant dels 60.000 € per municipi. Però es constata que 

aquelles infraestructures subvencionades són determinants en el desenvolupament 

turístic local. 

 

Pel que fa al pressupost destinat per subvencionar les inversions, la xifra de diners 

destinada ha anat progressivament en augment, passant dels 90.000 € de l’any 1996 

als més de 870.000 € de l’any 1997; la xifra mitjana d’inversió aportada des del 

departament corresponent de turisme ha estat d’uns 720.000 € anuals.  

                                            
68

 Vegeu Annex 6 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

260 

 

Pel que fa a les subvencions per a inversions realitzades en el segon període, 

aquestes tendeixen a estar destinades a ens supramunicipals en consonància amb la 

política turística de la corporació provincial69. Les inversions més freqüents són en 

oficines de turisme que aglutinin tota l’oferta del territori. Els consorcis són de recent 

creació en la majoria dels casos i la millor manera de justificar un primer pas en la 

promoció del territori és creant l’oficina d’informació turística zonal i, normalment, seu 

del consorci. Tanmateix cal destacar la línia d’inversions que va seguir el Consorci de 

Promoció Turística de la Vall de Sau – Collsacabra , que, com ja s’havia comentat 

anteriorment70, destinà totes les aportacions en inversions (fins 600.000 € en 4 anys) 

en millorar les comunicacions entre els municipis que formen part del consorci. 

 

 

1.4.1.2. El programa de senyalització turística de la Diputació 

Cal mencionar també un programa propi de la Secció de Planificació Turística i de 

l’Oficina Tècnica de Turisme en l’actualitat, destinat a millorar la senyalització turística 

dels nuclis de població i l’accessibilitat al medi natura a través de rutes i itineraris. 

Aquest programa, heretat de l’antic Servei d’Acció Territorial l’any 1995, és un dels que 

té més sol·licituds  per part dels ens locals i difícilment es poden atendre totes les que 

arriben a la Diputació amb el pressupost disponible (entre 180.000 € i 240.000 € 

anuals). Aquestes inversions en senyalització són realitzades directament des de la 

Diputació de Barcelona. 

 

 

1.4.2. Les subvencions per a activitats turístiques 

Tot i que no es tracta d’un dels instruments més determinants en la política turística de 

la Diputació convé deixar constància del gran volum de sol·licituds que es reben 

anualment per a la realització d’activitats turístiques, bàsicament accions de promoció, 

edició de material de promoció i organització d’esdeveniments. En rebre sol·licituds de 

més de 150 ajuntaments per a prop de 400 activitats anuals, el criteri seguit per aquest 

programa ha estat el d’acollir el màxim d’activitats possibles en detriment de la quantia 

de la subvenció atorgada. Anualment es destinen a aquest programa un 180.000 €. En 
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la taula 18 es pot veure l’evolució del nombre d’activitats subvencionades, les entitats 

beneficiàries i  la quantia de diners aportada anualment. 

 

 

Taula 18. Subvencions per a activitats turístiques a la província de Barcelona (1997-

2001). 

ANY Nº  D’ACTIVITATS 

SUBVENCIONADES 

Nº  D’ENS 

SUBVENCIONATS 

SUBVENCIÓ TOTAL EN €  

1997 91 68 184.395,44 

1998 65 49 183.759,45 

1999 101 73 163.595,49 

2000 160 59 189.288,76 

2001 176 130 169.335,16 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de 

Barcelona 

 

El nombre d’activitat subvencionades i d’ens subvencionats ha anat en creixement 

constant, a diferència de l’import global de les subvencions que  s’ha mantingut sobre 

una xifra similar i tendint a la baixa, la qual cosa implica un descens en les aportacions 

per activitat i, per tant, una possible ineficàcia del sistema. 

 

 

1.5. Turisme en la política de la Diputació de Barcelona (2004-2015) 

 

En aquest període el turisme ja està plenament incorporat a la política de la Diputació 

de Barcelona. S’ha consolidat l’estructura orgànica de turisme en l’organigrama de la 

Corporació.  

 

La Diputació de Barcelona passa a organitzar-se per grans àrees polítiques que 

agrupen diferents temàtiques sota la responsabilitat política d’un diputat delegat per 

cada matèria. D’aquesta manera turisme es situa de manera permanent en l’àrea 

econòmica, front a altres àrees com la territorial (medi ambient, espais naturals, 

urbanisme i habitatge entre altres) o la de benestar social. En aquesta àrea conviu de 

manera natural amb les matèries de comerç i promoció econòmica. 
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De les diferents delegacions temàtiques, es situa l’estructura organitzativa tècnica en 

forma de gerències (departaments tècnics que donen serveis externs a la Corporació) i 

direccions de serveis ( departaments tècnics de serveis interns). La Gerència de 

Serveis de Turisme passa a consolidar-se com l’estructura tècnica definitiva de turisme 

a la Diputació de Barcelona. 

 

En tot aquest període no s’organitza de forma estable cap comissió o estructura de 

coordinació entre altres gerències on el fenomen turístic té una certa activitat, a 

diferència del període anterior, on la inexistència d’uns serveis de turisme, va obligar a 

la Diputació de Barcelona a crear una comissió de coordinació política formada pels 

representants de les àrees d’Espais Naturals, de Promoció Econòmica, de Cultura i 

d’Esports. 

 

De forma puntual, les àrees abans esmentades i d’altres, encaixen algunes iniciatives 

relacionades amb l’activitat turística, però sense l’accent que tenien en períodes 

anteriors atesa la consolidació de la gerència de turisme.  

 

Tanmateix cal fer un especial esment en algunes de les gerències que continuen 

gestionant aspectes relacionats amb algun dels aspectes del sistema turístic provincial 

 

 

1.5.1. La Gerència d’Espais Naturals 

La gerència d’Espais Naturals és el cas més clar. Els espais naturals de la província 

de Barcelona, per la seva situació al voltant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

reben una important freqüentació de visitants com és el cas del Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt i l’Obac amb prop de 200.000 visitants als centres d’informació del 

parc l’any 2015 o el Parc Natural del Montseny, reserva de la Biosfera amb prop de 

240.000 visitants71 , amb increments importants any darrera any. 

 

La necessitat de gestionar aquests espais naturals, objecte de gran freqüentació, i per 

tant actius en el sistema turístic de la província, ha fet que independentment de les 

atribucions en gestió turística consolidades des de la Gerència de Serveis de Turisme 
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de la Diputació, la Gerència d’espais Naturals hagi desenvolupat una política turística 

pròpia en els espais gestionats per aquesta. 

 

Aquesta política turística o “d’ús públic” en terminologia pròpia es reflecteix en 

diferents línies d’actuació que han continuat desenvolupant-se més enllà de les 

descrites en capítols anteriors72: unes centrades en ens instruments de gestió de la 

visita, en instruments de promoció turística, però altres també en la dinamització 

econòmica de les empreses de serveis turístics que operen en els parcs i també en la 

introducció d’instruments de gestió turística, de millora de la qualitat, de la 

coordinació intersectorial i d’eines de sostenibilitat del turisme. Destaquem algunes 

d’aquests instruments. 

 

Informació turística i gestió de la visita: La gerència d’Espais Naturals manté un 

dispositiu important d’atenció turística en els centres de visitants dels parcs. En els 

darrers anys s’han posat en marxa nous centres d’informació com el del Montseny a 

Fogars de Montclús a Mosqueroles. A més, cadascuna de les direccions dels parcs 

proposen una agenda d’activitats setmanal que recull els principals endevinats que s’hi 

realitzen, moltes d’elles organitzades directament per la direcció dels parcs. Una altra 

de les accions relacionada amb la gestió de la visita és la creació de nous itineraris 

turístics per recorre els parcs o el programa “Viu el Parc”: tot un programa de difusió 

d’activitats. 

 

Promoció turística: La gerència d’Espais Naturals ha consolidat una secció de 

divulgació i comunicació, depenent directament de la Gerència, que s’encarrega de 

totes les edicions i publicacions que abasteixen els usuaris dels parcs de la Diputació.  

També és el responsable de tot el desplegament de la web i de les estratègies de 

promoció a través de les xarxes socials i d’aplicatius mòbils. 

 

Dinamització econòmica: Per tal de posar en valor els productes, productors i 

empreses relacionades amb la restauració dins els espais naturals la Gerència 

d’Espais Naturals gestiona el programa “Parc a Taula”, on a partir d’una identificació 

dels principals valors de productes agroalimentaris dels productors situats en els 
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espais protegits i la cadena de transformació d’aquests fins arribar al consumidor o als 

restaurants es dinamitzar aquest sector productiu molt recolzat en la visita als parcs. 

 

Qualitat i sostenibilitat turística: La Gerència d’Espais Naturals ha implantat el 

sistema de Qualitat Turística del Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), més 

conegut pel segell “Q” en els parcs de Sant Llorenç de Munt i l’Obac i del Montseny. A 

més ha certificat els mateixos parcs en la Carta Europea de Turisme Sostenible 

impulsada per Europarc i està iniciant els treballs per fer-ho en el sistema de parcs del 

Garraf, Olèrdola i Foix. 

 

 

1.5.2. La Xarxa de Governs Locals i les Meses de Concertació de la Diputació de 

Barcelona , instrument de cooperació a la inversió, i la seva contribució al 

desenvolupament turístic. 

En el capítol 5.1.1.7. dedicàvem un apartat a la descripció i anàlisi dels instruments de 

cooperació local a la inversió a través de diferents plans de cooperació en el període 

1981-2003. En aquest període destacava com el les prioritats en inversions dels ens 

locals havien evolucionat des dels serveis bàsics en infraestructures a la incorporació  

progressiva d’altres prioritats, com les inversions en matèria d’equipaments relacionats 

amb l’activitat turística: des de centres d’interpretació, oficines de turisme a posada en 

valor de nous recursos turístics. Aprofundirem en aquest aspecte en el capítol 5.1.7 

dedicat a les accions i instruments per al desenvolupament de la política turística de la 

Diputació de Barcelona 2004-2015. 

 

 

1.5.3. Altres actuacions en l’àmbit del turisme impulsades per la Diputació 

Encara que menors, es poden destacar altres activitats relacionades amb la gestió, la 

promoció i la informació turística impulsada encara des d’altres gerències o 

departaments de la Diputació. 

Un dels casos seria el de la gestió del Palau Güell73, situat propietat de la Diputació de 

Barcelona, restaurat amb materials originals i preparat per a la visita. Situat en el 

carrer Nou de la Rambla, en plena ruta turística de Barcelona. 
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També poden destacar actuacions de foment de l’emprenedoria en el sector turístic a 

través de programes recolzats des de la Gerència de promoció turística (programes 

FUturisme74 o Futur Impact75). O la continuació dels treballs de promoció i seguretat de 

les platges impulsades des de Salut Pública, el programa d’informació turística de la 

Gerència de Biblioteques, algunes activitats de promoció cultural realitzades des dels 

serveis de cultura, etc. 

 

En general, però, podem concloure, salvant algunes excepcions, que la política 

turística de la Diputació de Barcelona en aquest període recau en la Gerència de 

Serveis de Turisme. 

 

 

1.6. La política turística de l’administració turística de la Diputació de 

Barcelona (2004-2015) 

 

El desenvolupament de la política turística en el període 2004-2015 ve marcat 

bàsicament per la irrupció de la crisi econòmica global iniciada el 2009 Amb una 

repercussió directa en les administracions públiques i especialment en l’administració 

local. La Diputació de Barcelona, en tenir unes finances marcades per les 

transferències de l’administració de l’Estat, pateix una reducció pressupostària que 

marca de manera determinant la capacitat de gestió de la pròpia Diputació en temes 

de turisme com el desplegament territorial del turisme a la província de Barcelona, en 

especial l’aplicació territorial del Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible a la 

província de Barcelona76. 

Tanmateix l’estructura de gestió tècnica interna es manté estable durant aquests anys 

i, de forma sintètica,  es resumeix en una organigrama gerencial que es basa en dues 

grans línies de treball: la de gestió i la de promoció, amb el suport d’una línia de 

comunicació i d’un departament administratiu77.  
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A continuació es descriuen les funcions i els diferents objectius dels serveis gestors del 

turisme a la Diputació de Barcelona 

 

 

1.6.1. La Gerència de Serveis de Turisme 

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa a favor del 

desenvolupament social i econòmic dels 311 municipis de la província a través del 

sector del turisme.  

 

Els objectius principals que defineixen de forma genèrica la missió de la Gerència de 

Serveis de Turisme són el suport a les polítiques de municipis i altres entitats 

territorials així com la promoció i creació de productes turístics. Està integrada per 

l’Oficina de Promoció Turística, l’Oficina Tècnica de Turisme i la Secció d’Assistència i 

Coordinació Turística. Depèn orgànicament de la Delegació de Desenvolupament 

Econòmic i Turisme, dins l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.  

 

L’Oficina Tècnica de Turisme és l'àmbit de la Gerència de Serveis de Turisme que 

centra la seva actuació en el suport al món local en matèria de turisme incidint en el 

camp del coneixement, de la planificació turística del territori mitjançant la realització 

de treballs, activitats, assessoraments, intervencions directes sobre recursos, a través 

de la implantació de noves infraestructures i el suport a l'estructuració de nous 

productes turístics com a promoció global i econòmica del territori.  

 

Per altra banda, l’Oficina de Promoció Turística té com a objectiu genèric promoure el 

desenvolupament econòmic dels municipis de la província de Barcelona a través del 

sector turístic, vetllant per mantenir un equilibri harmònic entre aquest 

desenvolupament i els entorns socioculturals i ambientals en els quals es 

desenvolupa. La seva missió és donar a conèixer i establir estratègies de promoció de 

l’oferta turística de la província per tal de dinamitzar i donar major projecció a l’activitat 

turística i econòmica, millorant la competitivitat dels negocis turístics i la qualitat 

ofertada pels municipis implicats 

 

Comunicació: També depèn directament de la Gerència la tasca de coordinació de 

tots els temes relacionats amb la comunicació interna i externa dels productes, 
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programes i serveis que ofereix la Gerència. En aquest sentit, s’inclou la tasca de 

preparació dels materials de promoció diversos (publicacions, reportatges fotogràfics, 

publicitat, marxandatge, coordinació i seguiment de l’aplicació de la imatge corporativa 

en fires i altres esdeveniments) com també les accions de relacions públiques amb 

mitjans de comunicació. Dins les tasques de comunicació destaquen: 

 

 Promoció i difusió de l’oferta turística de la província de Barcelona realitzada a 

través de diverses accions: 

o Campanya de publicitat “Barcelona és molt més” 

o Premsa 

o Mitjans digitals 

o Televisió i ràdio 

o Suports exteriors 

 Producció de material imprès per a promoció (material genèric, opuscles per 

productes, marques  i territoris) 

 Creació i producció de material expositiu i de marxandatges per a fires i salons 

 Ampliació i renovació de material gràfic per a la seva aplicació en publicacions, 

fires, exposicions i web 

 Sistema d’informació de recursos turístics. Web de turisme de la província de 

Barcelona:  barcelonaesmoltmes.cat i el web de subdomini:  

barcelonaprovincecb.cat  i la web corporativa: diba.cat/dturisme i la comunitat 

virtual de turisme (intranet: comunitatturisme.diba.cat) 

 Butlletí electrònic e-infoturisme 

 

Atenent a l’estructura de la Corporació, totes les accions de comunicació, incloses les 

relacionades amb la gerència de turisme, estan coordinades amb la Direcció de 

Serveis de Comunicació de la Diputació, estructura de coordinació de la Corporació 

depenent de Presidència que té com objectiu unificar els missatges que transmet la 

Diputació de Barcelona internament i externa. 

 

Coordinació administrativa: Secció d’Assistència i Coordinació Turística: La 

Secció d’Assistència i Coordinació Turística depèn orgànicament de la Gerència de 

Serveis de Turisme i funciona com a unitat permanent de suport a la gestió de les 
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diferents unitats de la Gerència, i assumeix en la seva integritat la gestió 

administrativa, econòmica i pressupostària, de contractació i de recursos humans. 

 

Correspon, en aquest sentit, a la Secció d’Assistència i Coordinació Turística la 

direcció, la coordinació i el control de la gestió econòmica-administrativa que es deriva 

de les tasques que s’han de portar a terme en la Gerència de Serveis de Turisme, 

d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la legislació vigent. 

 

Les tasques genèriques  desenvolupades per aquesta Secció són: 

 Suport a la gestió  

 Convenis de col·laboració 

 Gestió del Pla de concertació. Catàleg de suport a les activitats i els serveis  

 

 

1.6.2. L’Oficina Tècnica de Turisme 

L’Oficina Tècnica de Turisme és l’àmbit de la Gerència de Serveis de Turisme que 

actua en el camp de la planificació i organització turística. La missió de l’Oficina és 

atendre de forma satisfactòria, tècnicament i econòmica, les necessitats i expectatives 

dels ens locals de la província de Barcelona i els seus departaments de gestió turística 

(ajuntaments, consorcis i consells comarcals, entre d’altres) tot i cercant informació 

qualificada del sector a nivell provincial, transmetent el coneixement generat sobre el 

turisme i la seva gestió, especialment a escala local, i a través de la realització de 

treballs, activitats, assessoraments i intervencions directes sobre recursos i  

infraestructures.   

 

La missió descrita en el punt anterior es desenvolupa a partir de 6 àrees clau i 11 línies 

d’actuació: 

 

Àrees Clau / Línies d’actuació 

 

1. Planificació i suport 

Aquesta àrea incorpora totes aquelles accions destinades a la correcta planificació del 

turisme a la província de Barcelona i suport tècnic a ens locals. 
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L’objectiu general es contribuir a la correcta planificació turística local del territori de la 

província de Barcelona a través de la concertació amb els ens locals gestors dels 

instruments de planificació i suport necessaris. Aquests estudis també donen resposta 

a les necessitats de tota la Gerència de Serveis de Turisme (Oficina de Promoció 

Turística i Oficina Tècnica de Turisme). 

 

Estudis de planificació turística local i desenvolupament del territori 

Es pretén detectar les possibilitats turístiques de determinats territoris de la província 

de Barcelona. Aquests estudis poden tenir un dimensionat variable en funció de la 

tipologia del territori i el grau de maduresa turística. Aquest grau de maduresa es pot 

manifestar en la pròpia tipologia de l’estudi:  

 

- Plans estratègics de turisme 

- Plans de màrqueting operatiu 

- Redacció d’estudis de viabilitat de recursos turístics 

 

Assessoraments i suport econòmic 

A proposta d’ajuntaments i ens locals l’Oficina dona resposta a mancances en 

infraestructura tècnica i econòmica per a temes de planificació turística: des de 

consultes puntuals de qualsevol de les entitats territorials, fins a col·laboracions en 

recerca, documentació i informació sobre diferents temes i, si s’escau, visites 

d’assessorament i suport, les quals han generat una important activitat en l’Oficina 

Tècnica. En aquesta línia també col·labora amb altres gerències de la Diputació de 

Barcelona. 

 

Seguiment tècnic del programa Xarxa de Governs Locals, suports a activitats i serveis 

(ajuts a ens locals per al desenvolupament turístic) 

Des de l’Oficina Tècnica de Turisme es realitza el seguiment tècnic del conjunt 

d’activitats turístiques subvencionades per la Gerència de Serveis de Turisme des del 

programa Xarxa de Governs Locals (XGL, suport a activitats i serveis). 

 

2. Infraestructures turístiques 

L’objectiu general d’aquesta àrea és contribuir al desenvolupament turístic i a la 

competitivitat dels serveis i infraestructures turístiques, especialment les de caràcter 
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públic, dels diferents àmbits territorials de la província donant suport econòmic i tècnic 

especialitzat. 

 

Xarxa de Governs Locals, suport a inversions (ajuts a ens locals en infraestructures 

turístiques) 

L’Oficina Tècnica de Turisme actua com a servei gestor dins el Pla de concertació en 

l’àmbit de les inversions. Des d’aquesta línia de treball es coordina el seguiment de les 

diferents actuacions incloses a la xarxa. 

 

Senyalitzacions 

Des de l’Oficina Tècnica de Turisme es realitzen projectes de senyalització turística 

com a inversió amb recursos propis amb la finalitat de millorar l’oferta turística del 

territori. 

 

3. Anàlisi i formació 

Aquesta Àrea té com a objectiu millorar l’actuació dels ens locals en turisme a través 

del coneixement de la realitat turística, de la formació i la informació.  

 

Laboratori de Turisme i centre de documentació 

Per tal de conèixer la realitat del sector, quines són les seves expectatives futures i 

quines serien les actuacions públiques més adequades per a potenciar el seu 

creixement i desenvolupament cal disposar de més i millor informació estadística 

actualitzada sobre els principals indicadors de demanda i d’oferta del sector, de 

manera que permetin avançar en el coneixement del funcionament del sector, amb 

una avaluació de la seva dinàmica però també dels impactes generats per la població 

resident; d’altra banda, cal investigar també aspectes relatius als seus competidors i 

els mercats d’origen. 

 

Els treballs generats des del Laboratori de Turisme generen una “intel·ligència 

turística” que és necessària per a les actuacions que es desenvolupen en el territori, 

però també afecten de forma molt important a les accions de promoció realitzades des 

de l’Oficina de Promoció Turística i els treballs de desenvolupament de producte 

turístic que realitza tota la Gerència de Serveis de Turisme. 
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Formació d’electes i tècnics locals 

Des de l’Oficina Tècnica s’elabora anualment un Pla de formació distribuït  al llarg de 

l’any sobre temes d’abast general en matèria de turisme, amb un conjunt de continguts 

i experiències formatives adreçades a tècnics i electes locals sobre la gestió pública 

del turisme.  

 

4. Gestió Territorial 

L’objectiu general d’aquesta àrea és millorar la capacitat de creació i millora del 

producte turístic del territori a través de la coordinació amb els consorcis de turisme, 

les àrees de turisme dels consells comarcals i els ajuntaments de la província de 

Barcelona. 

 

Aquesta àrea, responsabilitat de l’Oficina Tècnica de Turisme és, precisament, la que 

té més significació en l’anàlisi, planificació i gestió del Sistema Institucional Públic del 

Turisme a la província de Barcelona, objecte d’aquesta Tesi i fruit de l’aplicació directa 

del Pla de desenvolupament del Turisme Sostenible a la província de Barcelona 

(1997), en la seva vessant de competitivitat territorial. Ens remetem a l’apartat 5.3. per 

abordar específicament el treball sobre la gestió pública mancomunada i el cas dels 

consorcis i ens de promoció de turisme a la província de Barcelona 

 

5. Qualitat Turística en destinacions 

Des de l’Oficina Tècnica de Turisme es fomenta la implantació de sistemes de qualitat 

en els diferents consorcis participats i altres ens locals de la província. Des de l’any 

2004 es treballa en la implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística en 

Destinació SICTED.  Aquest sistema permet apropar la cultura de la qualitat turística a 

les destinacions en la seva globalitat, tenint en compte tots els serveis turístics directes 

o relacionats, tant públics com privats, que intervenen en el sistema turístic d’una 

destinació. Aquest sistema està promogut per Turespaña, de la Secretaría de Estado 

de Turismo de l’Administració de l’Estat i compta amb la participació de la Federación 

Española de Municipios y Provincias.  

 

Per tal de desenvolupar aquest projecte a la província de Barcelona acordà la 

implantació del SICTED amb el recolzament de la Cambra de Comerç, Indústria i 

Navegació de Barcelona. 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

272 

 

6. Oficines d’Informació Turística 

L’objectiu general d’aquesta àrea d’actuació és l’assistència i el suport tècnic a les 

d’oficines de turisme de la província de Barcelona, la qual consta actualment de més 

de 122 punts d’informació turística. 

 

 

1.6.3. L’Oficina de Promoció Turística: definició i missió 

L’Oficina de Promoció Turística (OPT)  té com a missió donar a conèixer i establir 

estratègies de promoció de l’oferta turística de la província per tal de dinamitzar i donar 

major projecció a l’activitat turística i econòmica, millorant la competitivitat dels negocis 

turístics i la qualitat ofertada pels municipis implicats. 

 

Dins de l’àmbit de la Gerència de Serveis de Turisme té els objectius següents: 

 

 Donar a conèixer turísticament la província i captar més visitants, tant de 

mercats propers com de mercats llunyans. 

 Fomentar la presència activa de la província de Barcelona en el mercat turístic. 

 Aconseguir un turisme de qualitat i competitiu en cadascun dels espais 

turístics. 

 Contribuir al desenvolupament de les infraestructures turístiques. 

 Contribuir a la creació de producte turístic. 

 Contribuir a la millora de la informació turística de la província. 

 

Per assolir aquests objectius realitza les següents activitats: 

 Promou la creació i funcionament de programes per línies producte. 

 Elabora edicions, material de divulgació i publicitat en qualsevol tipus de suport. 

 Assisteix a fires locals, nacionals, estatals i internacionals. 

 Organitza actes de promoció (workshops, press trips, family trip, 

benchmarking...) per donar a conèixer els productes turístics de la província. 

 Es coordina amb organismes d’àmbit nacional, estatal i internacional, de 

conformitat amb les directrius que dicti la Generalitat de Catalunya a través 
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dels seus organismes competents. Col·labora amb l’Agència Catalana de 

Turisme  i el Consorci Turisme de Barcelona. 

 Impulsa la formació permanent dels agents del sector. 

 Assessora en matèria de promoció turística els consorcis de turisme i municipis 

de la província de Barcelona. 

 

 

1.7. Accions i instruments per al desenvolupament de la política turística 

de la Diputació de Barcelona (2004-2015): La Xarxa de Governs 

Locals. 

 

Igual que en el apartat 5.1.4. sobre Accions i instruments per al desenvolupament 

d’una política turística en el període 1994-2004, convé dedicar un espai a les accions 

inversores de la Diputació de Barcelona i la seva concreció en la política turística de la 

Corporació per al període 2004-2015. 

 

En aquest període la gestió turística de la Diputació de Barcelona ja està consolidada 

tant políticament com tècnicament a través dels departaments corresponents de 

turisme i la seva representació política en el govern de la Corporació. Per altra banda, 

la incipient xarxa territorial de turisme de la província de Barcelona es desenvolupa de 

forma clara com a instrument de desenvolupament del turisme i el seu paper com a 

impulsor d’inversions en infraestructures supramunicipals és cada cop més important. 

 

Durant aquest període el Protocol de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat78 es 

transforma en el Protocol General de la Xarxa de Governs Locals. Aquest nou Protocol 

disposa de tres grans instruments: les Meses de Concertació, el Catàleg de Serveis i 

els programes complementaris. El Catàleg de servis inclou per una banda els ajuts per 

a projectes i actuacions de senyalització turística i les subvencions per activitats 

turístiques que ja havíem comentat anteriorment79 i que no canvien substancialment en 

la seva configuració i volum al llarg dels anys amb aportacions anuals al voltant dels 

150.000 € cadascun. 

                                            
78

 Vegeu apartat  5.1.1.7..Els Plans de Cooperació de la Diputació de Barcelona i la seva contribució al 
desenvolupament turístic. 
79

 Vegeu apartat  5.1.4, 
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De tots aquests instruments, però, ens centrarem especialment en les Meses de 

Concertació, l’instrument bàsic de cooperació inversora amb el mon local que posa a 

disposició dels ajuntaments (preferentment) i altres ens locals finançament per a 

infraestructures, on el pes i la significació de les inversions en turisme tenen de 

manera progressiva un pes més important, tot i que en la darrera legislatura d’aquest 

període es redueixen substancialment.  

 

1.7.1. Les inversions en turisme 2004-2015: naturalesa, distribució territorial i 

dimensió econòmica 

 

Es constata en aquest període (que compren tres legislatures: 2004-2007, 2008-2011 i 

2012-2015) que les inversions en turisme ja són una constant en les peticions del 

govern locals de la província, però especialment a través de les entitats que foment 

part de la xarxa territorial de turisme supramunicipal80.  

 

En la legislatura 2004-2007 el volum de subvencions per a infraestructures turístiques 

passa a ser de 3.822.613,31 €, dels quals 3.142.665,52 € van destinats a inversions 

turístiques realitzades per consorcis de turisme en detriment de les actuacions 

inversores dels ajuntaments en matèria turística que sumen 489.947,79 € o altres ens 

locals (190.000 €)81.  Aquest volum de més de 3 milions d’euros es reparteix en 70 

actuacions diferents, les més importants de les quals van destinades a arranjament de 

camins turístics, construcció de centres d’interpretació o la creació de nous productes 

turístics, com l’Eco rail del Cardener (vegeu figura 64), totes elles amb vocació 

supralocal. 

 

En la següent legislatura 2008-2011 es segueix la mateixa pauta, tot prioritzant les 

inversions a través dels consorcis de turisme. La inversió total en infraestructures 

turístiques en aquest període arriba gairebé als 5 milions d’euros, dels quals 

3.223.734,39  € es canalitzen a través de 55 actuacions en consorcis entre les que 

destaquen actuacions de senyalització de xarxes de camins turístics i recuperació de 

                                            
80

 Vegeu apartat  5.3. dedicat a la gestió pública mancomunada del turisme a la província de Barcelona. 
81

 Vegeu Annex 6. 
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patrimoni cultural per a usos turístics82. Veiem que encara no es manifesta de manera 

clara una davallada en la inversió pública tot i està en mig de la crisi econòmica 

iniciada l’any 2008. 

 

Figura 64. Eco rail del Cardener. 

 

 

Font: Consorci de Turisme del Cardener 

 

La darrera legislatura 2012-2015, igual que veurem en l’evolució de la relació de la 

Diputació de Barcelona amb el model de desenvolupament territorial a través de 

consorcis de turisme83, presenta uns canvis pel que fa a la inversió en infraestructures 

turístiques per part de la Diputació. Per una banda es manté la inversió en 

infraestructures turístiques, però es redueixen en gairebé 2 milions d’euros fins a 

3.168.366,58 €. Per altra banda el paper aglutinador dels ens territorials 

supramunicipals passa a un segon pla pel gir polític del nou govern de la Diputació de 

Barcelona, per primera vegada en mans d’una coalició conservadora que focalitza la 

                                            
82

 Vegeu Annex 6. 
83

 Vegeu apartat 5.3.4. 
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seva actuació en els governs municipals. D’aquesta manera, d’aquest 3 milions i 

escaig només 643.933,45 € són actuacions concedides a ens territorials84.. És la 

primera constatació del canvi d’orientació d ela Diputació de Barcelona pel que fa al 

sistema territorial turístic en base a la participació en consorcis de turisme territorials. 

 

 

  

                                            
84

 Vegeu Annex 6. 
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2. LA GESTIÓ TURÍSTICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

La ciutat de Barcelona com a escenari turístic i espai de gestió turística mereix un 

tractament a part i diferenciat dins el context de la província de Barcelona. En primer 

lloc perquè dins del territori provincial és l’únic representant d’un turisme urbà 

internacional, amb una oferta hotelera important i consolidada, amb una gran 

concentració de recursos culturals i d’oci de gran poder d’atracció i una posició 

destacada en el turisme de negocis que va més enllà de les fronteres europees. 

Relacionat amb aquestes característiques més relacionades amb l’oferta turística, es 

situen unes infraestructures de mobilitat (ports, aeroports, metro, etc.) i de serveis 

(hospitals, centres de convencions, etc.) que la permeten mantenir-se com una de les 

ciutats turístiques europees amb més projecció internacional. Res a veure amb ciutats 

mitjanes catalanes que han tingut un desenvolupament turístic discret, si valorem amb 

altres formes de turisme del país o amb la rellevància del turisme urbà a Barcelona o 

altres regions de la Mediterrània (Donaire, 2009). 

 

Una ciutat turística com Barcelona, necessàriament té una influencia també en el 

desenvolupament turístic del seu entorn més o menys immediat. Per tant, no podem 

obviar el paper de la capital en el desenvolupament turístic de la província de 

Barcelona. Tanmateix, Barcelona ha evolucionat molt com a destinació turística i per 

tant també la seva relació amb el territori. I també ha variat molt la gestió de la ciutat 

turística. 

 

Com es pot veure en  la figura 65, l’increment de turistes i pernoctacions des de 1990 

al 2015 a Barcelona és espectacular, passant de 1,7 milions de turistes a 8,3 el 2015, i 

de menys de 3,8 milions de pernoctacions a passar dels 17,6 milions. I en aquest cas 

només tenint com a referència les dades d’allotjament en hotels, sense tenir en compte 

les dades dels apartaments turístics i habitatges d’ús turístic, on fonts oficioses 

apropen la xifra de pernoctacions per a 2015 a prop de 30 milions. 

 

Barcelona presenta els fonaments bàsics que caracteritza el turisme urbà: ciutat 

mil·lenària, patrimoni històric i monumental singular, equipament i dinàmica cultural 

destacada, capital econòmica i turisme de negocis que l’ha feta destacar com a ciutat 
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de fires i congressos, plaça comercial de gran atracció, ciutat universitària, capital 

esportiva, centre d’atracció de serveis especialitzats –entre altres funcions terciàries– i 

l’oferta del front marítim recuperat que, a més de disposar d’una àmplia oferta de 

serveis lúdics/recreatius, comprèn quatre quilòmetres de platges. Però Barcelona es 

beneficia, a més a més, d’unes circumstàncies que amplien la seva capacitat 

d’atracció actual i futura: 1) la seva localització i les seves condicions ambientals; 2) la 

celebració dels Jocs Olímpics de 1992; 3) la conformació definitiva de Barcelona com 

a metròpoli mediterrània de primer ordre; i 4) la decidida gestió de l’Administració 

pública a favor del turisme (Palomeque, 2009). 

 

Figura 65. Evolució de turistes i pernoctacions a la ciutat de Barcelona (1990 – 2015) 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades de Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona 

 

Efectivament els Jocs Olímpics van marcar un abans i un després de la Barcelona 

turística i la seva gestió. L’any 1981 s’havia creat el Patronat Mundial de Turisme, 

organisme dedicat a la promoció turística de la ciutat. També a principis dels 80’s 

s’havia posat en marxa el Barcelona Convention Bureau, programa específic de 

captació de congressos. Els Jocs van actuar com a gran campanya turística 

internacional, però en paral·lel el pla d’hotels i la captació de cadenes internacionals o 

les primeres accions de posicionament en el mercat de creuers  van afavorir la 

projecció turística de la ciutat. 

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

1990 2000 2010 2014 2015

Turistes allotjats en
hotels

Pernoctacions en
hotels



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

279 

Però des del punt de vista de la gestió turística de la ciutat, la creació del Consorci 

Turisme de Barcelona l’any 1993 va ser l’instrument que va optimitzar l’impuls del 

turisme de Barcelona, ja que va activar una estratègia de promoció basada en la 

segmentació i la internacionalització dels mercats (Truñó, 2016). El model de promoció 

turística de Barcelona ha estat abastament difós com a model de referència per a la 

promoció del turisme urbà a Europa. Tanmateix hem de parlar bàsicament de 

promoció. Turisme de Barcelona, en el moment d ela seva creació està participat per 

l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i 

la Fundació Barcelona Promoció. Els objectius de Turisme de Barcelona es focalitzen 

en el creixement de la demanda, també a partir d’un increment gradual de l’oferta i una 

millor qualificació d’aquesta (taula 19). 

 

Taula 19. Evolució de l’oferta d’allotjament a Barcelona (1990-2015). 

 1990 2000 2010 2014 2015 

Hotels  118 187 328 373 381 

Habitations 10.265 16.561 31.776 34.689 34.573 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona 

 

La posada en marxa de Turisme de Barcelona va significar, entre altres avanços, la 

unificació de l’actuació pública i privada en l’àmbit del turisme, la inserció del turisme 

en el conjunt de l’estratègia i de les prioritats d’actuació de la ciutat recollides en els 

diversos plans estratègics de la ciutat i de l’àmbit metropolità i la centralització en un 

únic organisme de les accions de promoció turística de la ciutat i, en particular, de la 

coordinació d’activitats i esdeveniments ciutadans (Palomeque, 2009). 

 

Però en aquesta estratègia de creixement, els aspectes més relacionats amb la gestió 

de la ciutat queden eclipsats per la política de promoció, molt dirigida des del sector 

privat. I en aquesta estratègia no es contempla cap altre territori que els límits 

municipals de la ciutat a part de l’aprofitament d’infraestructures necessàries per a 

l’èxit turístic de la ciutat com l’aeroport, situat al Prat del Llobregat, o més recentment 

el Circuit de Catalunya (ara de Barcelona-Catalunya) al Vallès Oriental o l’ampliació de 

Fira de Barcelona a l’Hospitalet de Llobregat.  
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No és fins el 2008, quan l’ajuntament de Barcelona, atesa l’evolució, el creixement de 

l’activitat turística i l’aparició dels primers símptomes de desgast i conflicte en algunes 

zones de la ciutat, aprova la realització del Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de 

Barcelona 2015, promogut per l’Ajuntament i encarregat a Turisme de Barcelona, amb 

la pretensió d’afrontar una nova etapa caracteritzada per l’acabament del creixement 

accelerat en el sector, garantir el posicionament de Barcelona com a destinació 

turística mundial i cercar una millor conciliació del turisme a la ciutat. En aquest pla 

estratègic s’introdueix per primera vegada la necessitat de contemplar la destinació 

Barcelona més enllà dels límits administratius de la ciutat. 

 

 

2.1. El Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona 2015 

 

L’ajuntament de Barcelona inicia el 2008 un procés de reflexió respecte al 

desenvolupament turístic de la ciutat, molt més ciutadà i més enllà de les polítiques 

expansives de creixement. Per tant, inicia un procés de planificació que s’incorpora al 

Pla d’Actuació Municipal (PAM), i que estableix l’elaboració d’un pla estratègic 

concertat amb tots els sectors implicats que abordi la necessitat de planificació de la 

capacitat d’acollida dels turistes i garanteixi la qualitat i sostenibilitat del sector 

empresarial i de la ciutat (Ajuntament de Barcelona, 2008). 

 

El pla, presentat el 2010, presenta deu grans reptes que s’agrupen en quatre grans 

blocs: 

 La desconcentració territorial del turisme 

 La nova governança 

 La generació de complicitats amb la societat i les institucions i 

 El lideratge i millora competitiva de la destinació i de les activitats 

relacionades amb el turisme. 

Per a l’objecte d’aquesta investigació interessa el primer bloc sobre desconcentració 

territorial del turisme. Si anteriorment comentàvem que la política de promoció i 

creixement de Barcelona no tenia en compte l’entorn turístic de la ciutat, en aquest 

document s’incideix en que cal una desconcentració del turisme atesos els símptomes 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

281 

de desgast i de conflictes que són conseqüència d’un creixement no planificat en base 

a uns recursos limitats de la ciutat concentrats en determinats barris. 

 

La desconcentració territorial de l’activitat turística es planteja a través tres reptes. Dos 

fan referència a la desconcentració interna del turisme a la ciutat: passar de els icones 

tradicionals a noves icones posant en valor nous referents d’interès turístic i noves 

formes d’allotjament fora dels espais més saturats; i potenciar els barris com a objecte 

i subjecte turístic, i aconseguir que els districtes incorporin el vector turístic en la seva 

dinàmica. El tercer repte identificat es evolucionar de Barcelona a la destinació 

Barcelona. I això significa: 

 Eixamplar les dimensions geogràfiques i simbòliques de la destinació 

Barcelona 

 Formalitzar (estructurar, articular i vertebrar) una nova realitat turística més 

enllà de la ciutat de Barcelona 

 Contribuir a la posta en valor de nous atractius, serveis i equipaments fora de la 

ciutat de Barcelona 

 Incrementar els mecanismes de cooperació i implicació interinstitucional 

És en aquest punt quan la gestió pública de la ciutat de Barcelona interactua de 

manera clara i definida amb la gestió pública de la Diputació de Barcelona com a 

representant públic del territori a l’entorn de la ciutat. La Diputació, l’ajuntament de 

Barcelona i Turisme de Barcelona signen un primer conveni l’any 2011 que fixa una 

col·laboració institucional de cara a una promoció conjunta del conjunt de la destinació. 

 

 

2.2. El concepte “Destinació Barcelona” 

 

Coincidint amb l’elaboració del Pla estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona, la 

Diputació de Barcelona elabora el seu primer Pla de Màrqueting Turístic que, coincidint 

amb el discurs del pla estratègic, focalitza la promoció turística de la província sota el 

paraigües de Barcelona. La visió 2020 d’aquest pla és la següent:  

 La província de Barcelona és el territori que envolta la ciutat de Barcelona, la 

capital de Catalunya. 
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 Una destinació turística sorprenent, plena d’experiències úniques i d’atractius 

singulars, que s’explica a través dels seus territoris: els Pirineus, la costa i els 

paisatges de l’interior de Barcelona. 

 

Per tant, el posicionament turístic de la província de Barcelona proposat per la 

Diputació és identificar-lo com aquell territori al voltant de la capital. Aquesta 

argumentació es tradueix finalment en les marques turístiques que utilitza la Diputació 

per promocionar-se a l’exterior i que es basen també en la potent imatge de Barcelona. 

En primer lloc identificant l’entorn de Barcelona com a un increment de valor a la ciutat 

sota la marca “Barcelona és molt més”. I després declinant aquest valor a través de les 

marques territorials, també associades a la marca Barcelona: Costa Barcelona, 

Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona; territoris situats estratègicament com a 

capes al voltant de la capital (figura 66). 

 

Figura 66. Marques turístiques de la província de Barcelona, 2012 

 

 

 

Font: Pla de màrqueting turístic de la província de Barcelona 

 

Podem dir que la configuració del concepte “Destinació Barcelona” és produeix per 

l’eclosió d’unes circumstàncies que es donen precisament a principis de 2010 i que 

difícilment s’haguessin donat anteriorment. Per una banda la Diputació de Barcelona, 

des de les seves primeres intervencions en matèria de turisme els any 90’s85 intenta 

                                            
85

 Vegeu apartat 5.1.2.1. 
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associar la seva promoció a la marca Barcelona amb la inclusió de eslògans com “a 

prop de Barcelona” a la seva marca “Barcelona Turisme Total”, davant de la dificultat 

de posicionar-se com un territori turístic situat en l’àrea d’influència de la capital de 

Catalunya. Per altra, Turisme de Barcelona, com a organisme de promoció de la ciutat 

no contempla una estratègia de promoció compartida amb el seu entorn fins que les 

tensions sobre la gestió del turisme a la ciutat no es posen clarament de manifest en el 

Pla Estratègic del Turisme de Barcelona 2015 i l’ajuntament passa a ser actor executiu 

en la planificació i gestió del turisme a la ciutat. Els objectius conflueixen i faciliten el 

treball conjunt entre Turisme de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’ajuntament de 

Barcelona al voltant d’aquest concepte que es manifesta en els successius convenis 

signats entre les entitats fins a l’actualitat en el camp de la promoció, però també de la 

creació de producte, la informació turística i  la creació d’intel·ligència turística. 

 

Actualment la Diputació de Barcelona està formalment integrada als òrgans de gestió 

de Turisme de Barcelona, i aquest fet significa que assumeix el seu compromís i 

coresponsabilitat en la consecució dels objectius i reptes relatius al reequilibri 

territorial. Es tracta d’una relació de reciprocitat i d’objectius comuns. De forma 

conjunta s’endeguen estudis estadístics i d’impacte econòmic, entre d’altres, que 

permeten entendre millor el comportament de la demanda i l’oferta al conjunt del 

territori, així com els seus impactes de tipus econòmic.. Així mateix es realitzen 

accions conjuntes de promoció, i per tot plegat es pot considerar que aquesta 

confluència de tres administracions treballant conjuntament (Turisme de Barcelona, 

Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona), conforme un punt d’inflexió i un 

moment en certa manera històric.  

 

Es comença a pensar la idea de la destinació Barcelona com una realitat que va més 

enllà dels límits administratius de la ciutat, com una destinació que integra altres 

possibilitats i atractius fora del cos urbà. Segons Òscar Perelli, entrevistat en el 

transcurs de la present investigació, indica que aquest programa de cooperació 

Diputació de Barcelona – Turisme de Barcelona – Ajuntament de Barcelona és tot un 

èxit ja que posiciona  perfectament la marca Barcelona i ofereix un producte més ampli 

i complementari. Igualment, Ignasi de Delàs, directiu del consorci Turisme de 

Barcelona explica com, presentar‐se com a Barcelona per al conjunt del territori 

incrementa el valor del seu producte, ja que l’afluència de Barcelona és tant gran que 
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per la gran majoria del territori ajuntar‐se amb la marca Barcelona és beneficiós. 

Sobretot pel turisme internacional, la marca Barcelona és el principal pol d’atracció. 

Per tant presentar‐se com a Barcelona, afegeix un valor gran a la proposta comercial 

per que incrementa el valor del seu producte en la mesura en que s’associa a una 

marca reconeguda, de prestigi, i, a demés, d’èxit. 
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3. LA GESTIÓ PÚBLICA MANCOMUNADA: EL CAS DELS 

CONSORCIS I ENS DE PROMOCIÓ DE TURISME A LA 

PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

Com ja avançàvem en l’apartat 5.1.3. aquest apartat es centra en la vessant territorial 

de l’aplicació del Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible a la província de 

Barcelona. És l’aplicació i implementació d’aquest punt del Pla el que conforma la 

principal aportació de la Diputació de Barcelona al desenvolupament del turisme en 

aquest territori. 

 

L’any 1994 la província de Barcelona era un territori amb una gestió pública 

fragmentada. No existeix una visió turística del conjunt del territori. Només algunes 

destinacions locals han desenvolupat polítiques turístiques locals, com és el cas 

d’alguns ajuntaments costaners com Sitges, Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna o 

Malgrat de Mar. Els ajuntaments de l’Àrea Metropolitana no contemplen el turisme com 

a actiu econòmic, igual que les capitals comarcal. Finalment, alguns ajuntaments de 

zones de les comarques d’interior i muntanya, com Osona i el Berguedà, pressionats 

per les iniciatives privades al voltant del turisme rural, comencen a incloure en el seu 

cartipàs municipal regidories que inclouen el turisme, en un intent, probablement 

intuïtiu, de donar resposta a una dinàmica de “turistificació” del territori. No podem 

oblidar que la província de Barcelona té en el mercat intern un gran potencial derivat 

de la població de la pròpia Àrea Metropolitana, amb prop de 4 milions d’habitants. 

 

En aquest context, l’aplicació del “Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible a la 

província de Barcelona (PDTSPB)” en la vessant que proposa un model de 

desenvolupament territorial és significatiu en la creació del sistema institucional públic 

del turisme a la província de Barcelona. Model aquest, que no ha estat replicat en cap 

altra administració provincial a Catalunya i que fonamenta el desenvolupament turístic 

local a la província de Barcelona. 
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3.1. L’aplicació del Pla de Desenvolupament del turisme Sostenible a la 

província de Barcelona (1997): els grups de competitivitat territorial 

(GCT) 

 

Recollint l’esquema del Pla de Desenvolupament del turisme sostenible a la província 

de Barcelona, pel que fa a l’apartat territorial, a partir dels 24 espais turístics obtinguts 

en la fase d’anàlisi, es van començar a organitzar els “grups de competitivitat”. Hem de 

tenir en compte que el treball, tot i ser molt participatiu 86 va ser realitzat des d’una 

administració supralocal; per tant calia una tasca de convenciment previ en la 

implementació del treball de millora de la competitivitat dels territoris. L’organització del 

treball dels grups va ser la següent. Primer es va definir com ajudaria la Diputació de 

Barcelona a aquells territoris on s’organitzés un grup de competitivitat. S’aportaria a 

cada zona un tècnic especialista en turisme que s’encarregaria de dinamitzar les 

sessions de treball i portaria les actes de les reunions de tal manera que quedés 

constància de les propostes que aniria presentant el grup de competitivitat. El 

dinamitzador hauria estat prèviament format per la Diputació de Barcelona en base als 

plantejament del PDTPB. En ser materialment impossible iniciar paral·lelament el 

treball per grups en tot el territori, es va prioritzar aquells territoris que havien estat 

més receptius durant la realització del treball de planificació. D’aquesta manera es van 

iniciar les sessions de competitivitat als territoris de la Vall de Sau – Collsacabra87, 

L’Alt Berguedà88, Les Portes del Montseny89 i el Cardener90.  

 

La situació de partida de tots aquests territoris era diferent.  A la zona de la Vall de Sau 

(figura 67) s’havia constituït l’any 1997 un consorci de promoció turística que agrupava 

els ajuntaments, l’associació d’empresaris de turisme de la zona i la Diputació de 

                                            
86

 Segons dades extretes de la publicació síntesi del treball, en el procés d’elaboració del pla hi va haver 
14 reunions de treball amb representants de la Diputació, però també 11 reunions amb representants 
territorials, 6 reunions sobre competitivitat, 6 reunions sobre productes turístics, 1 fòrum provincial amb 
més de 300 assistents; a més es van elaborar 3 butlletins informatius i es van realitzar 2 presentacions 
audiovisuals. 
87

 Rupit i Pruit, Tavertet, Tavèrnoles, Folgueroles, Vilanova de Sau i Santa Maria de corcó – L’Esquirol 
88

 Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Castell de l’Areny, Castellar de N’Hug, Castellar del Riu, Cercs, Fígols, 
Gisclareny, Gósol, Guardiola de Berguedà, La Nou de Berguedà, La Pobla de Lillet, Saldes, Sant Jaume 
de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Vallcebre i Vilada 
89

 Aiguafreda, Balenyà, el Brull, Centelles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Seva, Taradell, Tona i Viladrau 
90

 Cardona, Súria, Sant Mateu de Bages, Callús, Castellnou de Bages, Fonollosa, Rajadell, Sant Joan de 
Vilatorrada, Santpedor i Navàs 
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Barcelona. L’àmbit territorial del grup de competitivitat coincidia amb el del consorci. La 

convocatòria de la formació del grup de competitivitat va estar realitzada conjuntament 

amb el consorci. Els altres 3 territoris no tenien cap ens de gestió turística coincident. 

Es van muntar els grups amb l’ajut dels ajuntaments.  

 

Figura 67. Mapa de l’espai turístic Vall de Sau - Collsacabra . 

 

Font: Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona 

 

Progressivament es van anar incorporant altres territoris fins arribar al següent llistat. 

Tots ells han anat funcionat aproximadament amb els mateixos paràmetres: 

 

1. Alt Berguedà 

2. Parc Del Llobregat (Eix del Llobregat) 

3. Alt Maresme 

4. Baix Maresme 

5. Alt Penedès 

6. El Lluçanès 
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7. El Vallès Oriental 

8. Els Meandres Del Ter 

9. Portes Del Montseny 

10. La Vall De Sau Collsacabra 

11. L’Alta Anoia  

12. El Cardener (Eix del Cardener) 

13. Valls Del Montcau 

14. Terrassa 

 

En una fase final (2004) es va crear el grup de competitivitat de Montserrat. Però com 

veurem en propers apartats, aquest grup no evolucionaria cap a una estructura de 

gestió similar a la resta de territoris. 

 

La creació d’aquests grups de competitivitat va implicar la participació de 

representants de 170 ajuntaments (54,66% dels municipis de la província), 31 

associacions empresarial, 45 entitats culturals, 19 oficines de turisme, 307 empreses 

privades i 224 d’entitats variades o present a títol personal. 

 

Com s’ha explicat no tots els territoris identificats al PDTSPB van arribar a constituir un 

grup de competitivitat per diferents raons: perquè el territori no estava ben definit (Vic i 

rodalies), perquè s’ha topat amb una indiferència institucional o empresarial (el Garraf, 

on es va constituir inicialment el grup, però no va continuar),  per manca de 

coordinació entre institucions (Montserrat), etc. En canvi, en algun cas es va constituir 

algun grup de competitivitat en àmbits territorials que no havien estat identificats 

prèviament en ell “El Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible a la província de 

Barcelona (PDTSPB)”, com és el cas de les Valls del Montcau. 

 

 

3.2. La creació de consorcis de turisme 

 

A partir del moment en que es constitueixen i comencen a treballar els grups de 

competitivitat s’obre un gran interrogant pel que fa a la seva evolució. S’ha estès al 

territori provincial un model de desenvolupament turístic territorial que busca la millora 

de la competitivitat del territori en base a la participació dels diferents agents. Aquest 
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model, en funció de la situació inicial de cada zona, ha evolucionat de diferent manera. 

El Pla de Desenvolupament Turístic no havia previst com evolucionarien les 

actuacions dels grups de competitivitat.  

 

L’alta participació i l’elevada resposta dels agents implicats en els grups de 

competitivitat va portar a conclusions recollides generalment en plans d’actuació 

concrets en diferents temes: imatge del territori, comunicacions, senyalització turística, 

medi ambient, etc. Aquestes actuacions van ser recollides pels diferents dinamitzadors 

en programes de treball. La Delegació de Turisme podia donar resposta en certa 

manera a algunes de les accions que apuntaven els programes de treball (inici 

d’accions de promoció conjunta, elaboració d’alguna guia de senyalització turística, 

etc.), però en no haver en la majoria de casos cap òrgan de gestió turística que 

agrupés els interessos de la zona difícilment es podien dur a terme les accions que 

permetien precisament l’objectiu del grup: la millora de la competitivitat turística. 

 

L’existència prèvia o no d’organisme de gestió turístic ha estat determinant en 

l’evolució de la política turística dels espais on es va aplicar el Pla. En els territoris on 

no existia cap ens que aglutinés el sector turístic es va acabar constituint un consorci 

de promoció turística. En els territoris on ja existia un consorci turístic el treball en 

grups de competitivitat va contribuir a potenciar la credibilitat d’aquest ens; en algun 

cas va reactivar el seu funcionament.  

 

Però per què un consorci de turisme? En veure que els participants en els grups de 

competitivitat exigien una continuïtat de la feina engegada i vist que en molts casos ni 

l’administració municipal, ni la Diputació ni els propis empresaris podien liderar 

determinades accions, es va haver de buscar algun ens que ho permetés. La conclusió 

final la va aportar la legislació local catalana que contempla la figura dels consorcis 

locals. El consorci era un ens jurídic local que permetia l’associació d’interessos entre 

entitats públiques i entitats privades associatives. El fet de permetre aquesta 

associació del sector públic i el sector privat associatiu va ser determinant en l’evolució 

dels grups de competitivitat cap a consorcis. Aquests ens, un cop constituïts, passen a 

ser una entitat local reconeguda per la legislació local, pot rebre ajuts d’altres 

administracions, es pot dotar d’un pressupost per part de les entitats que en formen 

part i pot convertir-se en un referent en el desenvolupament turístic del seu territori. 
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 Figura 68. Esquema de funcionament dels consorcis de turisme a la província de 

Barcelona, 2000. 

 

 

Font: Elaboració pròpia
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En l’esquema recollit a la figura 68 podem veure com s’organitzen els consorcis de 

turisme de la província seguint la política de la Delegació de Turisme de la Diputació.  

En crear-se els consorcis de turisme calia pensar en un model d’organització que 

tingués previst, per una banda la viabilitat del sistema, i per altra banda, aprofitar al 

màxim la feina participativa impulsada pels grups de competitivitat, que van ser en 

molts casos l’origen dels propis consorcis. L’estructura formal del consorci ve marcada 

bàsicament per normativa. La representació dels consorci la formen els representants 

de les entitats que en formen part, tant públiques com privades, a través de diferents 

òrgans participatius (consell plenari i consell executiu entre d’altres). A tota aquesta 

estructura formal calia dotar-la d’una vessant tècnica i executiva que ve representada 

pel paper de la gerència.  

 

Tanmateix, no necessàriament les persones físiques que han estat treballant en els 

grups de competitivitat poden ser representants en l’estructura formal del consorci (per 

no pertànyer a cap associació, per no haver estat designats com a representants de la 

seva entitat i altres motius). Per garantir que aquestes persones poden continuar 

participant a títol individual el model proposa mantenir el funcionament dels grups de 

competitivitat com a estructura no formal del consorci. Aquesta estructura no formal es 

garanteix fins i tot en el model d’estatuts dels consorcis91. Per tal de poder coordinar el 

treball dels grups de competitivitat, menys formal, amb l’estructura formal del consorci 

el paper del gerent es fonamental, ja que serà el que podrà proposar al consorci les 

propostes del grup prioritzades i millorades en funció de diversos paràmetres com ara 

els pressupostos i l’oportunitat política, entre d’altres. 

 

Finalment el model que proposa la Diputació de Barcelona en aquesta etapa incorpora 

la presencia d’un assessor extern al consorci que ajudi a implementar el model. Els 

consorcis de turisme en els quals va participar la Delegació de Turisme de la Diputació 

van ser els següents: 

 Consorci de Turisme de l’Alta Anoia 

 Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès  

 Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà  

 Consorci de Turisme del Baix Llobregat 

 Consorci de Turisme del Cardener 

                                            
91

 Vegeu ANNEX 2 
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 Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 

 Consorci de Turisme del Garraf 

 Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès  

 Consorci de promoció Turística Meandres del Ter 

 Consorci de per a la promoció dels municipis del Moianès 

 Consorci per a la promoció Turística de les Portes del Montseny, Alt  Congost, La 

 Plana de Vic 

 Consorci de Turisme del Vallès Oriental 

 Consorci de promoció Turística de les Valls del Montcau 

 Consorci de promoció turística Vall de Sau – Collsacabra 

 

Un total de 14 consorcis on la Diputació participà aportant assessorament tècnic i 

econòmic en base als respectius plans d’actuació. A més, tal i com es recollia en els 

estatus, a nivell polític, la participació de la corporació provincial implicava pertànyer 

formalment a aquests consorcis i ostentar la vicepresidència segona. D’aquesta 

manera es mantenia el protagonisme local amb la presidència a càrrec d’un 

representant públic d’algun dels municipis del territori. 

 

El “Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible a la Província de Barcelona” de 

l’any 1997 no preveia l’evolució que tindria en aplicar-se.  De fet no preveia ni la 

creació dels consorcis. L’evolució que ha patit aquest model és també determinant en 

la creació del sistema institucional públic de la província. 

 

Podem afirmar que l’aplicació d’aquest model de gestió turística en el territori va 

comportar, entre d’altres conseqüències, la incorporació a l’oferta turística de la 

província de Barcelona d’un seguit de realitzats territorials, d’espais turístics, que no 

estaven activats abans de l’any 2000, quan a la província de Barcelona el 

desenvolupament turístic es limitava territorialment a determinats llocs de la costa 

(Comarques del Maresme i del Garraf) i a la ciutat de Barcelona. Aquest model va 

permetre posar sobre el territori un sistema de desenvolupament que es va seguir a 14 

espais concrets de la província. Aquests espais (que corresponen als 14 consorcis 

esmentats anteriorment) no representaven tot el territori provincial, però probablement 

no tot el territori de la província tenia les característiques (territorials, de recursos, de 
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les empreses, de l’estructura econòmica) que li permetessin desenvolupar-se com a 

territori turístic. 

 

Per mantenir aquesta estructura la Diputació proporcionà els recursos següents: 

aportacions econòmiques al funcionament ordinari del consorci que van entre els 

36.000 i els 60.000 € anuals, assessorament permanent a la gerència (ja sigui 

directament des de l’Oficina Tècnica de Turisme o a través de d’assessoraments i 

col·laboracions externes) i aportacions econòmiques per a inversions en 

infraestructures turístiques. Aquestes inversions, des d’un punt de vista més global 

s’analitzen a l’apartat  5.1.4. “Accions i instruments per al desenvolupament de la 

política turística de la Diputació de Barcelona (1994-2004)”.  Una dada que serveix per 

tenir una idea de la magnitud d’aquests ens és el seu pressupost ordinari, que gira al 

voltant dels 120.000 € anuals. 

 

Per tal de tenir un panorama més detallat del grau de desenvolupament turístic de 

cada territori on existeix un consorci de turisme seguint el model de la Diputació a 

continuació es descriu breument les característiques generals dels 14 consorcis 

enumerats anteriorment i de les característiques del seu territori a nivell turístic. 

 

Consorci de Turisme de l’Alta Anoia 

Any de constitució: 2000. Aquest consorci estava format inicialment pels municipis del 

nord-est de l’Anoia (a excepció de Calaf) i els 2 sindicats majoritaris de la zona. En 

introduir els grups de competitivitat s’hi va incorporar la Diputació de Barcelona, tres 

municipis més i l’associació d’empresaris turístics.  Es tractava d’un consorci 

consolidat. Centrava la seva activitat en el desenvolupament del turisme rural. El grup 

de competitivitat va incidir en la millora dels canals de comercialització dels productes. 

Com a inversions en equipaments van prioritzar la construcció d’una oficina 

d’informació turística de tot l’espai turístic. 

 

Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès 

Any de constitució: 2000. A diferencia d’altres consorcis, el de l’Alt Penedès, que 

territorialment agrupa tot el territori de la comarca homònima, estava format inicialment 

només pels ajuntaments de Vilafranca del Penedès, de Sant Sadurní d’Anoia i de 

Subirats (els tres municipis de la comarca que disposaven d’un patronat de turisme 
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com a figura instrumental descentralitzada), a més del consell comarcal i d’institucions 

privades relacionades amb el món del vi i el cava com a eix temàtic principal de 

desenvolupament turístic; també en forma part una institució financera arrelada al 

territori. La incorporació de la Diputació ja és efectiva des de finals de 2001, tot i que 

des de la corporació provincial es demana la incorporació de la resta de municipis de 

la comarca. El consorci centra la seva activitat inversora i de promoció en el 

desenvolupament del producte “Rutes del vi i el cava”. 

 

Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà  

Any de constitució: 2001. Consorci constituït des del seu inici per la Diputació de 

Barcelona, el consell comarcal del Berguedà, la majoria de municipis del nord del 

Berguedà i algunes associacions d’empreses turístiques del territori. El grup de 

competitivitat va centrar el seu treball en la consolidació de l’Alt Berguedà com a 

referent a Barcelona dels productes relacionats amb el senderisme. El consorci va 

assumir aquesta línia d’actuació i va treballar especialment  en la creació d’una xarxa 

de senderisme, l’homologació de nous senders i la creació de guies entre d’altres 

accions. 

 

Consorci de Turisme del Baix Llobregat 

Any de constitució: 2000. Territorialment representa a la comarca del Baix Llobregat. 

Aquest consorci es va crear a iniciativa del consell comarcal del Baix Llobregat i de 

l’ajuntament de Castelldefels com a representants del sector local i del gremi 

d’hostaleria del Baix Llobregat. Posteriorment s’hi van afegir altres municipis de la 

comarca i la Diputació de Barcelona. Tot i que el pal de paller era el municipi de 

Castelldefels, l’empenta inicial va ser seguida per altres municipis que també tenien 

possibilitats de desenvolupament, com ara Collbató, Esparreguera i Olesa de 

Montserrat a la part nord i Gavà i Esplugues a la part sud de la comarca. Han centrat 

la seva activitat inversora en la senyalització de recursos i la construcció d’una primera 

oficina de turisme d’abast comarcal. 

 

Consorci de Turisme del Cardener 

Any de constitució: 2001. Agrupa el territori de l’oest de la comarca del Bages, en la 

vall del riu Cardener que li dona nom. El consorci es va constituir després de mesos de 

treball del grup de competitivitat. Igual que en el consorci de l’Alt Berguedà, la 
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Diputació en formava part com a impulsora, conjuntament amb els ajuntament de la 

zona i algunes associacions d’empresaris i culturals. Curiosament no en formava part 

inicialment l’ajuntament de Cardona (on es troben alguns dels recursos fonamentals 

d’aquesta zona, com el castell i la muntanya de sal) per qüestions polítiques locals, tot 

i que “a posteriori” es va signar un conveni de col·laboració amb l’ajuntament. El 

consorci va apostar també pel turisme rural i la natura. La seva capacitat inversora va 

estar destinada a la construcció d’una oficina de turisme zonal. 

 

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 

Any de constitució: 1997. Aquest consorci es va constituir previ a l’aplicació del pla. De 

fet, el “Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible a la Província de Barcelona” 

diferencia els territoris de l’alt i el baix Maresme per tenir aquests espais turístics 

característiques totalment diferenciades pel que fa  a la seva oferta turística 

consolidada. Si en la part nord (especialment als municipis de Malgrat de Mar, Santa 

Susanna, Pineda de Mar i Calella) es concentra el volum més gran d’oferta 

d’allotjament, a la part surt la influència de Mataró i de Barcelona és molt important. El 

treball en grups de competitivitat va realitzar-se de forma separada a l’alt i el baix 

Maresme. Però quan es va valorar la possibilitat de potenciar el consorci preexistent o 

crear-ne un de nou es va decidir potenciar un únic consorci, però amb plans de treball 

diferenciats per a cada zona. La Diputació s’hi incorpora l’any 2001.  

 

Consorci de Turisme del Garraf 

Any de constitució: 2000. Creat a partir d’una iniciativa del consell comarcal del Garraf. 

Incorpora els ajuntament de la comarca del Garraf, el consell comarcal i les entitats 

privades d’hostaleria més representatives. La Diputació de Barcelona es va adherir a 

posteriori. 

 

Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès 

Any de constitució: 2002. El territori del Lluçanès està situat al nord-oest de la comarca 

d’Osona. Des de la recuperació de l’organització comarcal a Catalunya s’ha reivindicat 

el reconeixement d’aquest territori com a comarca. Aquest fet justifica l’existència 

prèvia d’un organisme local d’abast supramunicipal anomenat Organisme Autònom el 

Grau, depenent de l’ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, però amb representació 

de tots els ajuntaments del territori. Aquest fet és important ja que va ajudar a la 
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creació del consorci. El consorci no és exclusivament de turisme, sinó de promoció 

econòmica, actuant en alguns temes com a consell comarcal a l’ombra.  La Diputació 

de Barcelona, com a entitat impulsora, participà en les dues vessants de turisme i 

promoció econòmica. La part del pla de treball del consorci dedicada a turisme 

incorpora el mateix esquema de funcionament que en els consorcis exclusivament de 

turisme. 

 

Consorci de promoció Turística Meandres del Ter 

Any de constitució: 2001. El territori dels Meandres del Ter està situat al nord de la 

comarca d’Osona i agrupa els municipis del Bisaura, la Vall del Ges i la plana del Ter 

la voltant de Manlleu. La Diputació s’hi va incorporar a posteriori a partir de la 

incorporació de les conclusions del grup de competitivitat. Van potenciar la seva 

capacitat inversora a través de la creació d’una oficina de turisme, la creació d’un 

sender al voltant dels municipis que en formen part i la inversió en senyalització 

turística. 

 

Consorci de per a la promoció dels municipis del Moianès 

Any de constitució: 1997. Aquest consorci de promoció econòmica i turisme existeix 

prèviament a l’aplicació del pla. Igual que el consorci del Lluçanès tenia funcions 

encobertes de consell comarcal en base a la reivindicació històrica de conformar la 

comarca del Moianès (estatus que han assolit el 2015). La Diputació de Barcelona es 

va incorporar durant el segon trimestre de l’any 2002. Centrà la seva activitat inversora 

en l’execució del projecte d’Ecomuseu del Moianès, un projecte  que buscar recuperar 

elements patrimonials preindustrials de la comarca (pous de glaç, antigues masies, 

mines d’aigua, etc.) com a elements que interpreten el territori de forma 

descentralitzada. 

 

Consorci per a la promoció Turística de les Portes del Montseny, Alt Congost, La Plana 

de Vic 

Any de constitució: 2000. Situat al sud-oest de la comarca d’Osona. El consorci agrupa 

els municipis de la zona, la Diputació i l’associació d’empresaris. La corporació 

provincial hi participà com a impulsora a partir del treball realitzat pel grup de 

competitivitat. El consorci es posiciona com a territori turístic relacionat amb el parc 
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natural del Montseny. Van centrar les seves accions inversores en la millora de les 

comunicacions i en la senyalització turística. 

 

Consorci de Turisme del Vallès Oriental 

Any de constitució: 1999. Consorci d’abast comarcal preexistent. En aquest territori es 

va introduir el treball del grup de competitivitat, però donades les característiques del 

territori es va dividir la feina per grups de treball. Tot i això la Diputació s’hi va 

incorporar. En formaven part el consell comarcal, els ajuntaments de la comarca i 

alguna associació empresarial. Es va invertir inicialment en la construcció d’una oficina 

d’informació turística comarcal. 

 

Consorci de promoció Turística de les Valls del Montcau 

Any de constitució: 2000. Aquest consorci representava el territori que formen els 

municipis del sud-est del Bages, a tocar del parc natural de Sant Llorenç de Munt i 

l’Obac, especialment els municipis de Mura, Talamanca i Pont de Vilomara (Rocafort). 

De fet el consorci volia identificar la seva marca turística amb el parc natural. Tot i 

constituir-se amb anterioritat, la Diputació s’hi ha incorporar a partir del treball realitzat 

pel grup de competitivitat. També s’hi va incorporar una associació d’empresaris 

turístics. Tot i el seu nom, el consorci, a més de temes de turisme, també realitzava 

accions de promoció econòmica. Les inversions que van estar realitzant tenien com a 

objectiu la millora de les comunicacions i de la senyalització turística. 

 

Consorci de promoció turística Vall de Sau – Collsacabra 

Any de constitució: 1998. La Vall de Sau – Collsacabra està situada al nord-est de la 

comarca d’Osona, al voltant del pantà de Sau. Aquest va ser el primer consorci de 

turisme en el qual va participar la Diputació de Barcelona com a impulsor i prèviament 

a l’aplicació de la part territorial del pla de desenvolupament. De fet, l’experiència en la 

creació i desenvolupament d’accions d’aquest va servir de model per a la creació dels 

altres consorcis. Tot i està constituït el consorci (Diputació, ajuntaments i associació 

d’empresaris), es va realitzar el treball del grup de competitivitat, el pla de treball del 

qual va ser assumit pel consorci. Van concretar les seves inversions decididament en 

la millora de les comunicacions internes, la senyalització turística, la millora de l’entorn 

natural i urbà i el foment del turisme rural. 
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3.3. Avaluació de l’aplicació del Pla de Desenvolupament del Turisme 

Sostenible a la província de Barcelona (1998-2007) 

 

Un cop constituïts o incorporats aquests consorcis a la dinàmica de treball proposada 

pel PDTSPB, aquests passen a formar part directa del model territorial de treball del 

turisme per part d ela Gerència de Serveis de Turisme d ela Diputació de Barcelona. 

Tot i mantenir la relació i interacció amb els municipis de la província directament a 

través dels seus ajuntament amb instruments com el catàleg d’activitats, les meses de 

concertació en inversions, el suport a la planificació, a la formació, entre d’altres, els 

consorcis territorials son la plataforma de desenvolupament de l’activitat turística de la 

província ja que, a més de representar un territori significatiu des del punt de vista de 

l’oferta, agrupen tant el sector públic com els principals representants del sector privat. 

En els apartats següents podrem analitzar els canvis que ha patit aquest model de 

desenvolupament turístic fruit de l’aplicació del Pla de Desenvolupament del turisme 

Sostenible a la província de Barcelona. Tanmateix convé introduir uns elements de 

reflexió i avaluació del que va significar aquest pla en aquest període fins el 2004. 

 

Entre els anys 1998 i 2004, es varen constituir 15 clústers o espais turístics, amb els 

seus corresponents “Grups de Competitivitat Territorial (GCT)”. 

 

Un element de gran importància en el funcionament d’aquests Grups va ser la figura  

del “dinamitzador”, representada per un professional del sector turístic contractat per la 

Delegació de Turisme per coordinar, assessorar i, tal com ho expressa la mateixa 

paraula, dinamitzar la creació, creixement i funcionament de cada Grup. 

 

Si bé la cohesió, dinamisme i funcionament de cada clúster i de cada GCT va ser 

desigual, en funció de les característiques particulars de cada territori i, fins i tot, de les 

característiques dels agents turístics i del mateix dinamitzador de cada Grup, es pot 

considerar que el grau d’execució d’aquest programa, en termes globals, va assolir 

una cota notable. 

 

En qualsevol cas, l’avaluació del grau d’execució s’ha d’establir en relació a les 

possibilitats reals i objectives que hi havien en el territori per configurar espais 

turísticament homogenis i impulsar la creació d’aquest Grups. I, en aquest sentit, es va 
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assolir un alt grau de concreció a través de la creació i l’impuls d’ens de gestió 

consorciats. 

 

Veurem a continuació els principals aspectes positius i negatius de l’aplicació del pla 

pel que fa al desenvolupament territorial i dels grups de competitivitat territorial. 

 

Aspectes positius 

Tant des de la Gerència de Turisme, com per opinió de la resta d’interlocutors 

involucrats i dels agents entrevistats en el marc de la investigació, existeix el 

convenciment de que els Grups de Competitivitat Territorial (GCT) han tingut  aspectes 

molt positius, entre els quals cal destacar: 

 Han contribuït significativament a l’estructuració turística del territori. 

 Han possibilitat un major coneixement de les potencialitats turístiques de cada 

espai. 

 Han estimulat i facilitat la participació dels agents del territori. 

 Han contribuït a crear consciència sobre les oportunitats que ofereix el turisme 

com a activitat econòmica. 

 Han afavorit la interrelació i cooperació entre el sectors públic – privat. 

 

Aspectes negatius 

No obstant això, l’experiència acumulada al llarg d’aquests anys ha fet paleses 

algunes limitacions importants en el funcionament dels GCT que es deriven, 

fonamentalment, de la inexistència de capacitat executiva i operativa per transformar 

en actuacions concretes les propostes i iniciatives sorgides del procés participatiu. 

 

Com a conseqüència d’aquesta limitació, els GCT havien entrat en una dinàmica de 

progressiva pèrdua de protagonisme i dinamisme al no poder assolir resultats 

tangibles i mesurables. 

 

A banda d’això, i en opinió dels actors involucrats en el desenvolupament turístic de la 

província de Barcelona, es poden identificar altres aspectes negatius entre els que 

destaquen: 
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 L’extensió i l’heterogeneïtat dels espais sobre els que havien d’actuar ha 

dificultat també l’operativitat  dels Grups. 

 Els Grups no han treballat amb objectius concrets. 

 La seva actuació ha estat poc orientada a la creació de negocis turístics. 

 Hi ha hagut una escassa coordinació amb les Línies de Negocis. 

 S’han trobat amb una insuficient mentalitat empresarial al sí de cada espai. 

 

A la vista d’aquesta situació, i per tal de superar les dificultats a les que s’enfrontaven 

els Grups de Competitivitat Territorial, des de la Diputació es va impulsar la creació del 

Consorcis de Promoció Turística. La figura del Consorci de Promoció Turística ha estat 

la resposta a una realitat concreta i objectiva: les limitacions dels Grups de 

Competitivitat Territorial per actuar de manera efectiva sobre les condicions del 

territori. 

 

En efecte, existeix un ampli consens entre pràcticament tots els agents turístics 

entrevistats sobre la utilitat i el positiu paper que han jugat els Grups de  Competitivitat  

Territorial, especialment com a instrument de dinamització i cohesió turística dels 

territoris en els que es varen crear, així com de plataforma per a la participació, la 

reflexió, el debat i el consens entre els agents turístics de cada clúster o espai turístic 

coherent segons el PDTSPB. 

 

Aquest consens, però, també es manifesta a l’hora de considerar que els Grups de 

Competitivitat Territorial han mostrat limitacions per dur a la pràctica les propostes i 

iniciatives nascudes de la participació, la reflexió i el consens, degut a la inexistència 

de facultats o atribucions executives d’aquests Grups. 

 

En aquestes circumstàncies, doncs, l’entusiasme i el dinamisme inicial podien 

degenerar en apatia, desencís i frustració dels membres dels Grups al constatar que 

els seus esforços i dedicació no es transformaven en actuacions concretes. 

 

És per fer front i superar aquesta situació que, des de la Diputació, es va promoure la 

constitució dels Consorcis de Promoció Turística, en els quals hi participa la pròpia 

Diputació, i que tenen un Gerent com a responsable de la seva gestió. En els 
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Consorcis estan representats els municipis de la zona i el sector privat a través de les 

seves organitzacions gremials i associatives. 

 

En qualsevol cas, des de la Gerència de Turisme es va considerar necessari buscar i 

articular els mecanismes adequats per no perdre el valuós instrument que 

representaven els Grups de Competitivitat Territorial com a expressió i canalització de 

les inquietuds, interessos, expectatives i iniciatives dels agents turístics del territori. 

 

Això va plantejar la necessitat de trobar els mecanismes adients per a conciliar 

l’existència dels Consorcis de Promoció Turística i dels Grups de Competitivitat 

Territorial. D’altra banda, la clara i decidida aposta per la figura del Consorci de 

Promoció Turística obligava també a fer el necessari per enfortir el seu rol, estructura i 

funcions. .Al mateix temps, també es necessari assegurar el lligam entre la Delegació 

de Turisme i els Consorcis de Promoció Turística . 

 

Passem a descriure els principals aspectes positius i negatius del model de treball 

consorciat en turisme del que podríem anomenar la xarxa territorial del turisme a la 

província de Barcelona. 

 

Aspectes positius 

En termes generals es considera que la figura de Consorci de Promoció Turística és, 

efectivament, un instrument que supera les limitacions del Grup de Competitivitat 

Territorial, doncs està dotat d’un Estatut, d’una estructura definida i, sobretot, compta 

amb la dedicació plena d’un Gerent. 

 

Aspectes negatius 

Entre les percepcions negatives que hi ha en relació als Consorcis de Promoció 

Turística destaca, per damunt de tot, si més no la sospita de que estan  massa 

condicionats per  els factors polítics, com a conseqüència de la participació dels 

Consells Comarcals i dels Ajuntaments en el seus òrgans de decisió. Aquesta és una 

percepció que, en el cas que es faci més estesa, podia acabar afectant la credibilitat i, 

a l’extrem, l’eficàcia dels Consorcis. 
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Una altre percepció negativa important té relació amb el contingut del treball dut a 

terme pels Consorcis, que semblarien dedicar més temps i recursos a les tasques de 

promoció  i no tant a la millora de les condicions per a la competitivitat i al 

desenvolupament de productes. 

 

Altres aspectes negatius tenen un caràcter més operatiu, com és l’escassa dotació de 

recursos humans i econòmics que obliga als Gerents a dedicar una part considerable 

del seu temps a tasques de gestió administrativa. També es menciona la limitació que 

suposa que amb el sector privat només es pot treballar a través de les òrgans gremials 

i associatius i no pas directament amb les empreses. 

 

Podem concloure que en aquest període, la configuració o estructuració del territori en 

espais turísticament homogenis (clústers) ha comportat algunes dificultats. Si bé 

s’accepta que, conceptualment, aquest és un mètode útil, en la pràctica, i en aquells 

casos en que l’espai és de gran dimensió geogràfica  o densitat  demogràfica, s’ha 

revelat poc operatiu. En altres casos, l’ espai (clúster) que s’ha configurat no reuneix 

les condicions d’homogeneïtat necessàries, especialment pel que fa referència a les 

característiques i potencialitats de les unitats (municipis) que el composen. En ambdós 

casos, la gestió del clúster com una unitat es veu considerablement dificultada. 

 

Per altra banda es manifesta que els actuals consorcis s’han significat territorialment, 

allunyant-se en molts casos de la línia traçada pel PDTSPB i de la seva operativitat 

com a instrument de desenvolupament alineat amb les polítiques de la Diputació de 

Barcelona. Això fa, entre altres, que la relació amb els altres instruments de la 

Diputació de Barcelona sigui escassa. 

 

Aquesta situació representa una feblesa important perquè, independentment de 

l’autonomia de cada instrument i de l’especificitat del seu àmbit de treball, la 

transversalitat que caracteritza l’activitat turística requereix un grau de cooperació i 

coordinació més alt, especialment quan, com és el cas, els instruments depenen d’un 

mateix Organisme i actuen sobre un mateix territori. 

 

Una altra situació que ha caracteritzat la implementació del Pla de Desenvolupament 

Turístic i, més específicament, la performance dels instruments d’actuació és la manca  
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de seguiment i control dels resultats obtinguts. I això afecta tant a les actuacions 

realitzades en l’àmbit del territori (competitivitat) com dels negocis turístics 

(màrqueting). 

 

Podem avançar, doncs, que l’evolució dels Grups de Competitivitat Territorial en 

l’àmbit dels espais turístics determinats al pla cap a consorcis, per arribar a ser 

realment l’òrgan de de desenvolupament i de gestió turística territorial tenien que 

garantir la seva funcionalitat en dos àmbits d’actuació: 

1. Desenvolupament i Qualitat 

2. Màrqueting 

 

En l’àmbit del desenvolupament i la qualitat l’actuació dels Consorcis té dues vessants: 

 Coordinació, assessorament i sistematització de les iniciatives a nivell de municipi. 

 Identificació, desenvolupament i gestió d’actuacions a nivell supramunicipal. 

 

En l’àmbit del màrquetings, en canvi, l’actuació del Consorci ha de tenir com a referent 

l’espai comú (clúster), per raons d’eficàcia i rendibilitat dels recursos emprats (figura 

69). 

 

Figura 69. Rol, i funcions i àmbits d’actuació dels Consorcis de Promoció Turística, 

2007. 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Consorcis de Promoció Turística 

Gestió, sistematització i coordinació 
de les iniciatives a nivell de municipi. 

 
Identificació, execució i gestió 

d’actuacions d’àmbit supramunicipal 

 
Identificació, execució i gestió 
d’actuacions d’àmbit supramunicipal 

Desenvolupament i Qualitat Màrqueting 
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3.3.1. Valoració dels consorcis de turisme de la província de Barcelona i del seu 

territori turístic. 

 

Després d’aquesta avaluació genèrica de l’evolució dels grups de competitivitat 

territorial, la creació de consorcis i la seva incorporació com element clau del 

desenvolupament territorial del turisme promogut per la Diputació de Barcelona convé 

fer una radiografia individualitzada de cascun d’aquests ens en els anys previs a la 

crisi econòmica de 2009 que afectaran de manera substancial a l’evolució d’aquest 

model de gestió pública del turisme. En concret la següent valoració es realitza l’any 

2007 a partir d’una anàlisi realitzada per la pròpia Gerència de Turisme de la 

Diputació. 

 

A més, cal tenir en compte que un cop consolidat en model territorial del turisme a la 

província, altres territoris consorciats s’han afegit a aquesta estructura. En un dels 

cassos es tracta d’un dels territoris detectat en el PDTSPB com a espai turístic o 

clúster de referència: el Parc Fluvial de les Colònies del Llobregat que incorpora el 

territori del Baix Berguedà. I per altra banda el Consorci de Turisme del Vallès 

Occidental, consolidant, doncs una xarxa territorial formada per 16 consorcis de 

turisme. 

 

Alta Anoia 

Es tracta d’un territori molt rural, amb municipis molt petits i que aposten pel turisme 

com a nova via per captar activitat econòmica. El turisme és un sector emergent, que 

ven per la proximitat a Barcelona, l’entorn tranquil i rural. 

 

El consorci de Turisme de l’Alta Anoia té un alt nivell d’implicació tant a nivell públic 

(recordem que és un consorci creat per iniciativa dels propis municipis de la zona) com 

privat. Els equips de govern estan molt implicats i són molt actius i es constata una alta 

participació per part dels empresaris rurals que veuen en el consorci una eina útil per 

millorar i fer promoció del seu negoci. 

 

El Consorci té el valor d’haver sabut dinamitzar molt bé el territori. Aquest alt nivell 

d’activitat, implicació i impuls ha anat en detriment de la gestió econòmica del consorci, 
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que no va estar molt acurada, i que va portar al Consorci a perdre recursos i a tenir un 

forat econòmic que s’ha hagut de salvar amb aportacions addicionals de la Diputació. 

L’estructura tècnica és feble, sense gerència. Tenen molta dependència del nivell 

polític perquè l’equip tècnic no té poder de decisió.  

 

Els primers anys de funcionament del Consorci es van centrar sobre tot en crear 

producte i infraestructura (cases de turisme rural, agrobotiga, centre BTT...) però 

sense una planificació ni una reflexió estratègica prèvia. Es considera un consorci 

alineat i molt actiu, que fa demandes a la Diputació tant en temes d’assessorament 

com de finançament i temes econòmics. 

 

Reptes de futur: 

 Manteniment de les infraestructures creades a nivell d’allotjament (cases de 

turisme rural) 

 Estructurar oferta complementària i generar nous productes que permetin 

atraure als visitants 

 Millorar i mantenir la qualitat de la oferta turística  

 Definició d’un pla director que ordeni la feina realitzada des del Consorci i 

permeti treballar dins un marc coherent  

 Millorar la coordinació amb el ajuntament de Calaf (es va afegir al consorci 

posteriorment, i no esta tan integrat com la resta d’ajuntaments) 

 

Alt Penedès 

Territori homogeni, amb un producte turístic comú (enoturisme) que estructura tot el 

territori i permet vincular les diferents accions turístiques que es realitzen. Tot i que té 

un alt potencial turístic no ha acabat de consolidar-se com a tal. 

 

El Consorci es troba fonamentalment en un moment de definició de les seves línies de 

treball. S’ha elaborat un Pla Estratègic (procés finalitzat al inici del 2007).  

 

Només una part dels ajuntaments estan implicats en el Consorci (únicament els 

municipis que tenien patronat de turisme) Això ha portat a que una part dels 

ajuntaments de la comarca a crear un consorci paral·lel (Consorci de l’Alt Foix) no 
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integrat a la xarxa de consorcis de la Diputació. Aquesta és una mancança important 

del Consorci, que hauria de ser capaç d’integrar a tots els municipis de la zona. 

 

Troben inicialment problemes per dinamitzar el turisme a nivell privat perquè els 

empresaris de la comarca tenen una visió industrial (com a productors de vi i cava) i no 

turística. 

 

L’equip de treball és força estable i té una visió clara a nivell estratègic de cap a on ha 

d’anar el consorci, té clara la importància d’implicar els agents del territori i que, des 

d’aquest punt de vista, mostra empenta.  

 

La relació amb la Diputació es molt escassa i limitada a nivell tècnic tot i rebre el suport 

econòmic i tècnic. 

 

Reptes de futur: 

 Estructurar noves propostes (rutes, ...) que ajudin a estructurar un producte 

turístic integrat entorn al producte enoturístic. 

 Dinamitzar i promoure el territori a nivell turístic. 

 Dinamitzar i involucrar al sector privat en l’àmbit de la activitat turística: 

sensibilització, capacitació dels actuals empresaris per que desenvolupin 

activitats a nivell turístic, generació de recursos (manca d’instal·lacions 

d’allotjament....) 

 Potenciar més la relació amb comarques frontereres (per exemple Garraf) per 

atreure visitants, per generar sinèrgies, per allotjaments, i no es fa (nomes ho 

fan els ajuntaments individualment).  

 

Alt Berguedà  

Zona molt homogènia, de caràcter rural i centrada en temes de senderisme, rutes, 

turisme rural, etc. 

 

Municipis molt cohesionats excepte la capital, Berga, que sent el municipi més gran no 

exerceix com a capital turística. 
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Treballen en tres grans línies (senderisme, turisme cultural i gastronomia) dins les 

quals estructuren productes a partir dels recursos ja existents a la zona. Un cop 

aquests productes estan definits, es preocupen de promocionar-los i aconseguir 

visitants.  

 

Consorci molt ben estructurat, que treballa en unes línies molt clares i definides, 

ajustades al pressupost disponible i possibilistes. És un dels consorcis més alineats 

amb la diputació. 

Reptes de futur: 

 Arribar a mercats estrangers amb el reclam de senderisme i que facin estades 

més llargues.  

 

Baix Llobregat 

Territori poc homogeni amb diferències importants entre els municipis, tant pel que fa 

al tipus de recursos com pel nivell de consolidació de la activitat turística. Tres zones 

clarament diferenciades: Baix baix (zona litoral amb major tradició turística), Baix verd 

(zona molt metropolitana i d’indústria, més emergent) i Baix alt (activitat consolidada 

entorn a Montserrat). Potencial turístic, amb diferents tipologies de recursos: platja, 

modernisme, senderisme, turisme industrial i turisme de negocis. 

 

Diferents nivells d’implicació en el consorci a nivell públic. No tots els municipis de la 

comarca formen part del consorci: Cornellà, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç 

dels Horts no formen part per no considerar el turisme com un àmbit de 

desenvolupament per al seu territori. 

 

En el sector privat també hi ha diferents nivells d’implicació. Els més dinàmics són el 

gremi d’hostaleria de Castelldefels i la delegació cambra comerç i gremi hostaleria. 

Amb un nivell mig d’implicació estan la confederació empresaris baix Llobregat i 

turisme baix Llobregat centre – nord i els menys implicats són la associació de 

càmpings de la província de Barcelona.  

 

L’any 2006 disposen d’un pla estratègic que manté les línies ja engegades, i es dona 

prioritat a quatre noves línies temàtiques: Turisme de reunions, Cultural, Gastronòmic i 

Esportiu. 
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Reptes de futur: 

 Involucrar al sector privat en el consorci 

 Impulsar turisme de negocis, i aprofitar potencialitat al estar tan a prop de 

Barcelona i del aeroport. És l’àmbit que genera major implicació dels 

empresaris (80% del sector turístic de la comarca esta amb el consorci gracies 

a aquest producte)   

 Manteniment de la estructura de personal creada i donar resposta als projectes 

en curs.  

 

Cardener 

Territori amb potencialitat des del punt de vista del turisme, per la seva proximitat a 

Barcelona.  Però tradicionalment no ha estat un territori turístic, i moltes vegades no hi 

ha consciència de la potencialitat del territori en aquest nivell. 

Creat per iniciativa de la Diputació a partir dels grups de competitivitat (va ser dels 

primers Consorcis que es va crear).  Té un nivell alt d’implicació entre els agents del 

territori, tant a nivell públic (excepte en el cas de Cardona, que no s’ha integrat en el 

Consorci per raons eminentment polítiques) com privat (empresaris turístics molt 

implicats a través de l’associació d’empresaris turístics del Cardener que participa molt 

activament en el Consorci). 

 

Equip de treball amb la orientació estratègica del Consorci molt clara. 

Comparativament amb d’altres consorcis és un equip petit pel volum de feina que es 

fa, i el nivell de complexitat dels projectes que es realitzen. 

  

És un dels consorcis que més ha treballat des del punt de vista de la creació 

d’infraestructures, amb dos projectes molt complexes: l’Observatori de Castelltallat 

(gestionant fonamentalment des de la Diputació) i l’Eco rail que ha implicat un 

important esforç per dissenyar un producte, buscar finançament, estructurar-lo, 

gestionar el procés de execució. Ara el Consorci s’enfronta a la posta en marxa 

d’aquest producte, a la seva gestió i difusió. 

 

Es valora com un consorci alineat i que treballa amb professionalitat.  
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Reptes de futur: 

 Organitzar i estructurar el producte del Cardener. Hi ha moltes iniciatives (rutes, 

observatori, etc.) que cal estructurar amb una oferta conjunta i global de 

territori. I a partir dels productes estrella (eco rail i observatori), aprofitant que 

són productes que tenen ells i no té ningú més oferir el producte diferencial que 

té el Cardener, estructurant-ho i venent-ho a fora.  

 Senyalització: des de la creació del Consorci s’ha avançat molt però encara 

s’ha de treballar molt en senyalització turística de manera que el visitant pugui 

accedir fàcilment als recursos.   

 Comunicació interna: enfortir la comunicació amb el territori, sobre tot en l’àmbit 

de restauració. Perquè hi ha molta gent del territori que no saben que hi ha un 

Consorci, ni que fan....  

 Valoritzar la comarca a nivell turisme, i potenciar la seva imatge (tant a nivell de 

projecció exterior com de conscienciació dels habitants de la comarca de el 

turisme té un potencial dins el territori). 

 

 

Maresme 

El Maresme és un territori molt complex, en el que el sector turístic és molt important i 

està molt consolidat, amb uns municipis molt forts i un sector privat també molt fort. Va 

ser una de les primeres zones turístiques de Catalunya,  amb un desenvolupament 

molt centrat en el turisme de sol i platja, que condiciona la oferta turística actual, tant a 

nivell del tipus de recursos de què disposa com de la imatge de la comarca a nivell 

turístic. 

 

Tanmateix hi ha una manca d’homogeneïtat entre els municipis. Tres zones tenen 

característiques i necessitats molt diferents: Alt Maresme (turisme molt consolidat amb 

visitant de sol i platja, turisme estranger, estacional, etc.)., Mataró (urbà, comença a 

orientar la seva activitat de promoció econòmica cap al turisme) i Baix Maresme 

(caràcter residencial, turisme menys consolidat amb visites d’un dia, familiar, de 

Barcelona). 

 

La relacions amb sector privat són complicades. Els hotelers tenen molta força, sobre 

tot a l’alt maresme, a on pressionen molt per que promocionin la seva zona. Tot això 
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construeix un entorn de relació molt difícil. A l’Alt Maresme els agents del territori són 

molt forts, tant a nivell públic com privat, i són difícils d’involucrar en el Consorci. A 

Mataró també és difícil, doncs és un municipi gran que té àrea de turisme. I al baix 

maresme hi ha ajuntaments petits que realitzen iniciatives disperses o en els que el 

turisme no s’ha plantejat fins ara, i que el Consorci intenta agrupar i consolidar. 

El Consorci està molt vinculat al Consell Comarcal que té un paper molt fort, tant a 

nivell d’aportació econòmica com de decisió (gerent de Consell Comarcal té molta 

influència en el consorci).   

 

A nivell d’activitat, el Consorci es preocupa bàsicament de dinamitzar el què ja s’està 

fent i proporcionar una plataforma de difusió. La prioritat del Consorci és  demostrar als 

agents del territori que el Consorci els aporta valor. I per fer-ho,  centra la seva activitat 

en recollir, relacionar i difondre tot el que es fa a la comarca per que tingui més força.  

 

L’instrument que utilitza el Consorci per portar a terme aquesta funció és la promoció. 

En aquest sentit la gerent esta ben posicionada, doncs prové del mon de la 

comunicació i  té experiència en aquest àmbit. Però es molt difícil que aconsegueixi 

liderar el territori i jugar un paper actiu en la estructuració del turisme a la zona. El seu 

enfocament es molt més de donar servei als municipis, i adaptar-se al que els 

municipis demanen, intentant dinamitzar i crear sinèrgies entre ells, que no pas el de 

definir i liderar el turisme a la comarca. En canvi, a nivell de promoció i comunicació es 

pot dir que és un consorci molt efectiu. Sap veure què es fa a la comarca, recollir tota 

la informació del que es fa a nivell turístic en els municipis de la comarca i 

promocionar-ho de manera conjunta. Però sense generar una cohesió més enllà 

d’aquesta promoció, ni reflexió estratègica. 

 

Reptes de futur: 

 Realitzar una planificació a llarg termini i establir eixos d’actuació a nivell 

estratègic. El Consell Comarcal vol fer un pla estratègic de la comarca a 4 anys 

vista, dins el qual estarà el tema del turisme.  

 Tancar el debat sobre la marca. El Consorci s’ha volgut posicionar com a 

paraigües dels municipis de la zona amb la marca “Costa del Maresme”. Però 

molts empresaris no estan d’acord amb aquesta marca (poc potent, no els 

afavoreix) i proposen utilitzar la marca “Costa de Barcelona” (i ja la han 
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començat a utilitzar). Des del a consorci es considera més adient donar nous 

valors a la marca “Costa del Maresme”.   

 Promocionar el turisme dins la pròpia comarca. Integrar la comarca 

territorialment, de manera que els productes del alt maresme arribi al baix 

maresme, que tots els de la comarca coneguin la oferta turística de la resta i 

que quan es defineixin productes turístics es tingui en compte la oferta turística 

de la comarca i no només la d’altres comarques (per exemple parcs lúdics, 

empreses de turisme actiu, Parc del Montnegre Corredor, etc.) .  

 Promocionar el turisme de negocis (el consorci forma part del Meeting total 

però simplement actua com a intermediari d’ofertes). Caldria treballar per 

potenciar aquest sector i contribuir a que hi hagi una oferta de qualitat del 

maresme en turisme de negocis. 

 Consolidar l’observatori (eina que recull informació estadística, estudis, 

enquestes de satisfacció.. a nivell comarcal)  donar-li  major visibilitat i fer que 

s’aprofiti.   

 Major implicació dels agents públics i privats en el consorci. Actualment el nivell 

de participació en les reunions del consorci és baix i sovint tenen problemes de 

quòrum que paralitza presa de decisions.     

 

Garraf 

Es tracta d’un territori complicat, en el que hi ha municipis molt forts (Sitges) i d’altres 

poc significatius a nivell de turisme. No hi ha una visió global de territori, sinó que hi ha 

una manera de treballar molt municipalista, molt centrada en cada municipi i sense una 

visió del que es pot fer de manera conjunta. Sitges vol ser líder per la marca que té, 

Vilanova està entrant ara en temes de turisme, els pobles petits van “a remolc” dels 

grans, a nivell de marques no es posen d’acord, etc. 

 

El paper del Consorci no esta clar, ja des de la seva creació. Es va crear a iniciativa 

del Consell Comarcal, no per dinamitzar el turisme sinó per obtenir recursos per la 

creació i manteniment d’un espai d’interpretació del romanticisme. Això ha condicionat 

molt el plantejament del Consorci. S’ha intentat canviar la orientació del consorci per 

que treballi un sentit més ampli de promoció turística en tota la comarca. Aquest canvi 

porta a trencar amb el Consell Comarcal (de fet, el consell comarcal ni tan sols esta a 

la presidència) i a treballar els temes de turisme en paral·lel i a solapar-se. 
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A nivell privat la relació també és molt complicada perquè el nivell de participació és 

molt baix i la implicació és mínima: els empresaris no volen pagar la quota del consorci 

si no veuen projectes en benefici seu, actuen reactivament (“tenen la percepció de que 

ells ja saben i que el consorci no els ha de dir res”), hi ha problemes de relació entre 

ells (enfrontament entre els empresaris de Sitges i els de Vilanova) i una dinàmica de 

treball centrada en els municipis (ja estan implicats a nivell municipal en entitats de 

turisme de Vilanova, etc.).  

La activitat del consorci es centra fonamentalment en la promoció. Els productes de 

difusió, i fins i tot el propi consorci, estan molt treballats a nivell de disseny i a nivell 

estètic. També participa en alguns projectes d’estructuració de producte (per exemple  

enogastronomia, turisme actiu, etc.) però el lideratge correspon a agents del territori, i 

el Consorci aporta fonamentalment una plataforma per difondre aquests productes.  

 

Per tant, es dona una situació diferent a la resta dels casos perquè el consorci no esta 

alineat ni amb el Consell Comarcal ni tampoc amb la Diputació. 

Reptes de futur: 

 Potenciar la relació amb comarques frontereres (Alt Penedès) doncs al Garraf 

hi ha molts allotjaments, i al Penedès tenen molts recursos per fer coses, però 

no hi ha prou oferta d’allotjament. 

 Superar la oferta de sol i platja oferint nous productes turístics. A la comarca 

s’està treballant en temes d’enogastronomia (moviment slow food) o de turisme 

actiu. De moment el paper del Consorci es limita a implicar-se en les iniciatives 

ja existents i donar-los suport, però hauria de jugar un paper més actiu i 

impulsar projectes que permetessin estructurar productes a nivell comarcal.  

 Dinamitzar els municipis més petits (olivella, canyelles..) per promocionar el 

turisme.   

 Tancar el debat entorna  la marca del Garraf (en procés de discussió i 

definició).   

 Independitzar-se del Consell Comarcal a nivell de personal i infraestructures 

(segons la visió de la actual gerent). 
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Lluçanès 

Zona molt mal comunicada i amb un gran dèficit d’infraestructures. Consorci creat amb 

motivació eminentment política (reclamen consideració Lluçanès com a comarca), i 

enfocament molt centrat en promoció econòmica, que contempla el turisme com una 

àrea més. Activitat turística emergent. Territori fonamentalment rural, amb activitat 

industrial en decadència i que esta buscant noves activitats econòmiques, entre elles 

el turisme.  

 

Tenen una relació molt continuada amb ajuntaments consorciats a través de reunions 

d’àrea mensuals. Relació molt activa amb sector privat, molt implicat en activitat del 

consorci. No es paga cap quota. Les accions són gratuïtes i de vegades es demana 

alguna aportació simbòlica. Hi ha privats (cases de turisme rural) que no estan 

associats però que també es beneficien de les accions que realitza el consorci.  

 

Pateixen un important dèficit a nivell de recursos i de senyalització. L’objectiu de l’àrea 

de turisme està centrat en fomentar la creació d’infraestructures turístiques (turisme 

rural, centre de BTT i centres d’interpretació) i en senyalitzar el territori. Es treballa 

molt a nivell de promoció de la comarca (web, fulletons, fires...). 

 

El consorci amb una estructura molt gran i complexa (replica consell comarcal, amb 

diferents àrees entre les quals està la de turisme) amb moltes disfuncions, i molt 

condicionat per relacions polítiques. Cada àrea funciona de manera diferent, i els 

fluxos de decisió varien en funció de quines persones hi hagi a cada àrea. A nivell 

intern hi ha problemes de comunicació, de presa de decisions, d’identificació 

d’interlocutors i distribució de responsabilitats. 

 

Poc alineat amb Diputació. Com és un consorci de promoció econòmica, el 

representant a les juntes és el Diputat de Promoció Econòmica, de manera que la 

Delegació de Turisme no participa en les juntes del consorci i el seguiment que se’n fa 

és molt escàs. 

 

Reptes de futur: 

 Potenciar la creació de recursos d’allotjament (hi ha molta casa de turisme 

rural, però es sobre tot turisme rural independent, sense serveis)  
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 Ordenar el territori i evitar que el visitant es trobi perdut. Esta tot molt dispers, 

no hi ha punts de informació turística, senyalització, etc.  

 

Paisatges del Ter 

Antic consorci Meandres del Ter. Territori amb certa potencialitat, però poc estructurat i 

molt atomitzat. Zona molt industrial i poc turística. Han anat sorgint algunes iniciatives 

de turisme industrial i de senderisme al voltant del riu Ter per donar resposta a la 

baixada d’activitat en el sector industrial.   

 

Hi ha una manca de visió global del territori. Els ajuntaments no pensen en la globalitat 

del territori sinó en el seu propi municipi. I el consorci el que fa és repartir entre els 

municipis, fent equilibris per que no hi hagi diferències, però no amb una visió global. 

No es pensa en clau consorci sinó en clau municipal i no s’estructura el territori.   

 

A nivell privat el grup de Defensa del Ter té un paper molt important en el Consorci, 

perquè és qui estructura totes les activitats entorn el riu i fan el manteniment del camí 

(mitjançant un contracte de manteniment). Això porta a un territori molt difícil de 

dinamitzar, tant a nivell públic com privat. Hi ha molta competència entre diferents 

institucions que actuen en el territori per liderar el turisme, i no hi ha una visió de 

conjunt ni una intenció de coordinar iniciatives.  

 

El nivell d’alineació del Consorci amb la Diputació és baix.  Una de les funcions del 

Consorci és dinamitzar el camí vora Ter, però el seu és força “passiu” ja que els qui 

lideren realment el projecte han estat, per una banda, l’associació dels amics de 

defensa del Ter (que és qui s’encarrega del manteniment del camí) i a nivell tècnic per 

la Delegació de Turisme (a través del tècnic de Senyalització, què és qui ha realitzat 

tot el projecte de senyalització i l’ha gestionat.). 

 

També hi ha iniciatives de turisme industrial, però aquí el Consorci tampoc s’ha 

posicionat com un agent clau, sinó que el lideratge ha recaigut en el museu industrial 

del Ter de Manlleu, i a nivell més tècnic pel programa de turisme industrial de la 

Delegació de Turisme. 
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Per tant, el Consorci centra fonamentalment en la difusió de les activitats que es fan, 

proporcionant als agents del territori un espai i uns recursos per fer promoció a nivell 

de turisme. 

 

Reptes de futur: 

 Viabilitat futura del camí vora Ter. Projecte molt complex que interfereix amb el 

projecte d’ampliació de la nacional.  

 Dinamització del territori per treballar de manera conjunta entre tots els 

municipis. 

 

Moianès 

Consorci constituït per iniciativa dels propis ajuntaments amb un objectiu centrat en la 

promoció econòmica i la reivindicació política (reivindicació del moianès com a 

comarca). És un territori molt cohesionat, en el que hi ha una relació molt estreta amb 

tots els agents socials. Alt nivell de participació i implicació tant a nivell públic (tots els 

ajuntaments del moianès estan representats, valoren molt positivament el Consorci i 

participen activament) com privat perquè el consorci es veu com una cosa útil i els 

agents del territori tenen afany de participar i se senten involucrats.  

 

Sector turístic centrat, sobre tot, en el turisme de dia i en la segona residència. Les 

activitats del Consorci es plantegen fonamentalment des d’una perspectiva de 

promoció econòmica.  

 

El projecte “bàsic” que s’utilitza per dinamitzar el territori i implicar als diferents agents, 

tant des del punt de vista privat (empresaris turístics) com públic és el Ecomuseu. És 

un projecte molt complex, que va creixent poc a poc, i que implica diferents tipus 

d’activitats (recuperació, senyalització, manteniment, generació de materials (vídeos, 

exposicions, etc.) i difusió). També es treballa bastant a nivell de difusió dels recursos 

turístics de la zona, tant participant a fires com elaborant fulletons i materials de 

promoció.  

 

Finalment el Consorci gestiona diverses oficines d’atenció al visitant ubicades en 

diferents punts del territori.  
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Valorat com un consorci amb un nivell d’alineació intermedi: molt autònoms i que es 

relacionen suficientment amb la Delegació de Turisme. 

 

Reptes de futur: 

 Impulsar l’ecomuseu a diferents nivells. A nivell d’instal·lacions, a nivell 

d’estudis, continguts, i exposicions i a nivell legal, doncs s’ha d’estudiar quina 

formula jurídica . 

 Crear una web de promoció.  

 Dinamitzar la associació de serveis turístics. Al 1994 es va crear una 

associació en el que formen part tots aquests establiments. I aquesta 

associació forma part del consorci però cal donar-li impuls perquè sovint es 

confon associació amb consorci. 

 

Parc fluvial del Llobregat   

Zona tradicionalment gens turística i que en els darrers anys ha intentat superar 

davallada del sector generant nova activitat entorn el turisme.   

 

Es tracta d’un consorci al que li manca d’implicació real dels agents del territori. 

 

No s’ha acabat de definir què es vol fer a nivell de turisme, ni hi ha un interès molt gran 

per part del territori en impulsar el turisme doncs tampoc és un àmbit que es vegi 

realment com a prioritari.  

 

Manca cohesió entre els municipis de la zona. Cada un treballa pels interessos del seu 

municipi. Molt baix nivell d’implicació en el Consorci, tant per part del sector públic com 

del privat, tot i que inicialment la iniciativa de crear el Consorci va sorgir dels propis 

municipis, però no ha tingut continuïtat. 

 

Tampoc no s’ha aconseguit estructurar una zona conjunta amb els municipis interiors, 

de manera que el Consorci només agrupa als municipis que estan al voltant del riu 

Llobregat (quan la oferta d’allotjament es troba més en l’interior). 

 

Tot això porta al consorci a actuar sense una línia clara: Es porten a terme moltes 

iniciatives sense gaire relació entre si i sense una estratègia ni un objectiu definit.  
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Reptes de futur: 

 Definir les línies estratègiques d’actuació del consorci 

 Estructurar un equip capaç de treballar coordinadament per portar-les a terme 

 Implicar als agents del territori en les activitats de dinamització turística 

impulsades des del consorci (per això fa falta un gerent fort i amb credibilitat 

per part dels agents locals) 

 

Portes del Montseny 

Territori poc definit, amb recursos turístics al voltant del parc natural del Montseny.  

Amb uns Inicis complicats, durant una primera època el Consorci es va centrar en 

projectes impulsats molt directament pel dinamitzador del grup de competitivitat i 

posteriorment el consorci comença a funcionar autònomament.  

 

Els agents del territori estan força implicats, sobre tot impulsats per dos dels municipis 

de la zona. El Consorci es preocupa molt per dinamitzar la zona i per implicar als 

agents de la comarca, sobre tot a nivell públic (es treballa molt la relació amb els 

alcaldes i regidors, fent un seguiment molt constant i reunint-se amb ells de manera 

periòdica per conèixer les seves necessitats, fer seguiment de projectes, etc.)  Hi ha 

molta relació amb d’altres consorcis de la zona, a través d’Osona Turisme.  

 

A nivell de difusió disposen d’una plana web que segurament és de les més visitades 

dels consorcis. La promoció s’utilitza com a excusa per crear sinèrgies i coordinar als 

diferents agents, estructurant petits productes que relacionen els diferents recursos 

entre si.   

 

Es percep com un Consorci força alineat amb la Diputació, que informa del que fa i 

que té en compte a la Diputació quan necessita suport. 

 

Reptes de futur: 

 Nova seu del Consorci. La seu actual és un espai molt petit i que no compleix 

les condicions mínimes de treball i s’està buscant una nova seu (s’ha d’acabar 

de decidir tenint en compte els condicionants tècnics, pressupostaris i polítics)  
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Vallès Occidental 

Territori poc turístic. Hi ha alguns àmbits en els que pot haver potencial (gastronomia,  

senderisme, bicicleta) però esta poc consolidat, i les accions que s’han realitzat es 

troben en una fase bastant inicial. Tenen una relació complicada amb els agents del 

territori. Terrassa no forma part inicialment del Consorci i és molt difícil treballar des 

d’una perspectiva global de territori. Es fan accions en paral·lel entre Consorci i 

turisme de Terrassa. 

 

Implicació del sector privat baixa i molt incipient. En el Consorci no participa cap 

associació ni hi ha representants del sector privat. Es barreja consell comarcal i 

consorci (es va crear per iniciativa dels ajuntaments i del consell comarcal i la 

Diputació es va afegir a posteriori.  

 

Es troba en un moment molt inicial, en el que es comencen a definir i a estructurar 

productes. 

 

Reptes de futur: 

 Crear productes turístics que permetin dinamitzar la comarca a nivell turístic 

(amb perspectiva a mig – llarg termini) 

 Difondre la comarca a nivell turístic (aconseguir donar la imatge de que la 

comarca, a més d’industrial, pot ser turística) i projectant una imatge de qualitat 

(per exemple  en gastronomia) 

 Integrar al sector privat en el consorci.   

 Impulsar el turisme de reunions des del Consorci (s’ha començat, però són 

projectes molt incipients). 

 

Vallès Oriental 

Territori gran i poc homogeni, amb municipis de dimensions i característiques força 

diverses. Hi ha alguns municipis que tenen una activitat turística molt consolidada i un 

producte molt clar (modernisme, termalisme). Però en la majoria dels municipis el 

turisme no és un sector especialment rellevant. A més, en els darrers anys, molts 

ajuntaments han tingut altres problemes més prioritaris (tensions pel creixement de 

població provinent de Barcelona) que han centrat les prioritats d’actuació en molts 

municipis, la qual cosa ha fet que turisme hagi passat a un segon terme. 
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Hi ha potencial des del punt de vista turístic en diferents àmbits (Montseny, la Roca 

Village, circuit Catalunya, termalisme, negocis, gastronomia) però no hi ha una marca 

o un producte concret que defineixi la comarca i que pugui servir per estructurar el 

turisme a la comarca.   

 

Hi ha una baixa implicació dels agents del territori en el Consorci, derivat, en part, del 

fet de que el consorci es creï per iniciativa del Consell Comarcal i que no neixi a partir 

d’una necessitat clara i ben definida dels agents turístics. En aquest sentit, el consorci 

ha tingut que fer un gran esforç en conscienciar als ajuntaments de que el turisme és 

un sector que pot tenir desenvolupament i que el Vallès Oriental és una comarca que 

té potencial. Baix nivell de proactivitat per part dels agents.  

 

El consorci té un equip petit i cohesionat, en el que tothom té clara la seva funció i que 

treballa bé en equip. 

 

Actualment el consorci es troba en un moment crític de la seva evolució. Fins ara el 

treball ha estat, fonamentalment, posar en marxa el consorci (fer-se un forat, iniciar 

projectes, demostrar que valen la pena, implicar als agents del territori, etc.). 

 

Reptes de futur: 

 Generar cohesió a nivell territorial entre els municipis de la comarca promovent 

projectes que tinguin un abast més gran que municipal i que permetin generar 

dinàmiques d’interrelació entre els ajuntaments i generar interessos comuns.  

 Aconseguir major participació i implicació dels agents territorials, públics i 

privats, en el Consorci i en la promoció turística.  En la mesura que estiguin 

conscienciats i tinguin clara la potencialitat del turisme per la promoció 

econòmica de la comarca estaran disposats a invertir (millorant les seves 

instal·lacions, invertint en promoció, etc.).  

 Incrementar el nombre de municipis associats. Quan es va crear el consorci 

agrupava 21 municipis. A través dels projectes realitzats s’ha aconseguit arribar 

a 28. L’objectiu és conscienciar als municipis que el turisme és un sector 

econòmic més, i que donant valor al territori i al patrimoni el sector terciari 

també pot créixer. 
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 Aprofitar recursos existents i generar paquets que permetin potenciar els 

recursos de la comarca per captar visitants i per generar paquets conjunts amb 

d’altres sectors (gastronomia, allotjament, turisme de negocis....): Circuit de 

Catalunya (fent que aquest actuï com a pol d’atracció més enllà dels moments 

puntuals de les carreres, potenciant la relació entre circuit i comarca de manera 

que els visitants del circuit consumeixin també altres recursos de la comarca); 

la Roca Village, o els camps de golf  

 Potenciar la relació amb Barcelona. La comarca esta situada en un nus de 

comunicacions molt important i té una oferta molt variada de recursos turístics, 

la qual cosa pot acabar de configurar una oferta prou atractiva si es fan 

paquets que combinin diferents temàtiques (natura – gastronomia - negocis). 

Tot i que ja existeixen algunes iniciatives en aquest sentit caldria estructurar 

noves ofertes de qualitat en aquest sentit. 

 Potenciar turisme de reunions. Per la seva proximitat amb Barcelona té 

potencialitat en el turisme de reunions, però encara és un sector incipient i que 

de moment està liderant Granollers a través de Granollers Reunions.  

 

Vall de Sau Collsacabra 

Zona homogènia a nivell de recursos turístics i característiques dels municipis, amb 

una activitat turística important.   

 

Molta implicació dels agents (va ser el primer consorci impulsat per la Diputació de 

Barcelona i es va crear per iniciativa dels empresaris  i els ajuntaments de la zona) tant 

a nivell públic com privat (els privats paguen una quota per formar part del consorci). 

El Consorci de Sau Collsacabra es va centrar, en un principi, en crear recursos per 

poder promocionar la comarca a nivell turístic. Quan es va crear el consorci hi havia 

molt poca oferta d’allotjament, de manera que es va centrar l’esforç en potenciar la 

creació de cases de turisme rural oferint assessorament als empresaris que volen 

crear turismes rurals, ajudant-los amb el projecte arquitectònic i amb la documentació 

per legalitzar la casa. També es va treballar molt per millorar la senyalització de 

camins i senders, doncs hi havia moltes deficiències en aquest àmbit. I es va crear un 

centre BTT. 
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Actualment el Consorci es centra fonamentalment en el manteniment del que s’ha 

creat, i millorar-ho. A través del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions 

(SICTED) s’està treballant per garantir la qualitat dels serveis turístics de la vall i per 

promocionar-los a través dels diferents canals al seu abast (web, fulletons, fires, 

contacte amb turoperadors i agències, etc.). 

 

És dels consorcis que estan mes alineats. El fet de ser dels primers que es varen crear 

ha fet que participi molt activament en la majoria dels projectes endegats per la 

Diputació, i que s’hagi establert una relació molt estreta. Hi ha una bona relació i una 

bona comunicació amb la Diputació. Són proactius. Informen i tenen en compte a la 

Diputació en tot el que fan. Hi ha coincidència en els objectius, tot i que de vegades no 

coincideixen en criteri.  

 

Reptes de futur:   

 Innovació. Van aconseguir dinamitzar molt bé el territori en el moment de la 

seva creació, i treballar amb tots els municipis d’una forma molt cohesionada. 

Han aconseguit suplir el dèficit d’allotjament a la zona, promovent la creació de 

cases rurals. Per la maduresa i experiència que tenen podrien fer projectes 

més complexos, o ser més innovadors. 

 Reflexió estratègica: tenen un pla estratègic, que és molt antic (del 98) i ara ja 

esta desfasat. Ara estan en una etapa en que el que definia el pla estratègic ja 

esta consolidat, i es van introduint noves accions i mantenint tot el que s’ha 

anat fent. Però el pla estratègic, com a tal, no s’ha  renovat ni s’han definit 

noves línies estratègiques sinó que es va treballant en base als plans 

d’actuació i al final de l’any es fan propostes en base a la revisió de les accions 

realitzades durant l’any  

 Creació de la nova seu del Consorci. Projecte de traslladar el consorci a la 

sortida de l’eix, a on estarà conjuntament amb Osona Turisme i consolidar de 

tota la zona (Guilleries i Collsacabra) en un mateix consorci que treballi en 

paral·lel.   
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Valls del Montcau 

Té dues zones molt diferenciades: alt Montcau (més recursos i més equipaments, 

economia industrial, fonamentalment del sector tèxtil, etc.) i baix Montcau (municipis 

de tradició rural  històricament pobres i amb molt poques infraestructures i amb 

potencialitat turística per influència del Parc Natural). 

 

La creació del consorci es va fer per part dels municipis del Baix Montcau, amb 

orientació de promoció econòmica, per reclamar majors infraestructures i recursos per 

la zona. L’actuació del Consorci està centrada en aconseguir subvencions i dinamitzar 

als municipis per la consecució i posterior gestió d’aquests recursos. 

 

Amb un nivell d’implicació desigual: els polítics de la zona del baix Montcau estan molt 

implicats (ho viuen molt i molt de prop, la relació s’estableix en el dia a dia i moltes 

vegades es defineixen les accions a realitzar en funció d’aquestes demandes més 

informals). En canvi, la participació del sector privat i de la zona del alt Montcau és 

molt menor. 

 

Tenen dues línies de treball paral·leles:  una línia de cultura (restauració del Monestir 

de Sant Benet) liderada des de fora del consorci, i una altra de natura, que afecta als 

municipis del baix Montcau i en la que el consorci té una participació molt més activa. 

Reptes de futur: 

 incorporar nous membres al consorci ampliant la seva influència al voltant del 

parc natural. 

 aconseguir una major implicació per part del sector privat (hi ha una associació 

d’empresaris que forma part del consorci, i participen en els  òrgans de govern, 

però el seu nivell d’implicació és baix)  

 elaboració del pla de desenvolupament de la zona nord del parc natural, amb 

activitats lúdiques que permetin donar un major desenvolupament al territori, 

oferint serveis i generant activitat econòmica  

 Implicació activa del Consorci en la dinamització del Monestir de Sant Benet (el 

lideratge del projecte correspon a Caixa de Manresa) 

 Pla de futur de Mura i Talamanca, per la dinamització econòmica d’aquests dos 

municipis 
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3.3.2. Resum de valoracions: Oportunitats de millora 

En aquesta radiografia de 2007 es detecta que el model de desenvolupament territorial 

del turisme a la província de Barcelona en base a la creació d’una xarxa de consorcis 

presenta uns punt forts, uns punts febres i unes oportunitats de millora. 

 

En la relació entre els Consorcis i la Diputació es detecta una manca d’espais 

d’interrelació formals amb la Diputació (a banda de les reunions de seguiment 

obligades pel fet de ser membres dels consorcis, es troba a faltar un espai per poder 

abordar temes de seguiment tècnic. Calen, doncs, espais de seguiment periòdic més 

freqüents i una interlocució tècnica constant entre el consorci i la Diputació, que 

permetria, a més, aportar una visió més global a nivell de territori doncs el Consorci 

esta centrat en el seu àmbit territorial i li manca una visió més general del què 

succeeix al seu voltant.. 

 

També es constata que es produeixen solapaments i duplicitats en la informació que 

es proporciona a nivell tècnic i polític. Caldria separar el nivell de seguiment i relació a 

nivell polític (participació de la diputació en les Juntes dels Consorcis) del tècnic. El 

nivell polític hauria de ser més de relació i s’hauria de sustentar en la informació de 

seguiment recollida a nivell tècnic (i no substituir-la ni duplicar-la). 

 

La pròpia Diputació necessitaria d’una coordinació tècnica interna superior que 

permetés una visió global entre els diferents departaments de la Gerència de Turisme i 

cadascun dels consorcis de turisme. 

 

El fet que cada consorci hagi nascut en circumstàncies diferents fa que, per exemple, 

les estructures tècniques (característiques, formació i fins i tot retribució) siguin 

substancialment diferents. Des  d’alguns consorcis es reclama una major intervenció 

de la Diputació en la regulació de les condicions laborals del personal del consorci, 

doncs no hi ha un marc establert que pugui servir com a referència (calendari laboral, 

sous, baixes maternals...), hi ha problemes de contractació temporal pendent de 

renovacions i diferències importants de sous entre els gerents. 
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Es considera que la Diputació hauria d’aportar als Consorcis una perspectiva més 

estratègica, i centrar-se en definir estratègies per “vendre” la província de Barcelona a 

nivell global.  

 

Pel que fa a la gestió i funcionament intern dels consorcis queda palès que no hi ha un 

sistema de gestió estructurat dels Consorcis. Es detecta una gran heterogeneïtat en 

els documents de gestió dels consorcis (plans d’acció) tant a nivell de format com de 

continguts). El nivell de reflexió estratègica és força limitat (en general). Es detecta una 

certa tendència a planificar les accions en funció de les demandes dels agents del 

territori que formen part del Consorci, o donant continuïtat a les accions ja realitzades. 

Es fa poc (o nul) seguiment de les accions que es realitzen. No es fan avaluacions 

d’impacte  (a nivell quantitatiu o qualitatiu) de les accions realitzades pels consorcis 

que permetin orientar la planificació i la definició de nous projectes. 

 

La gestió dels equips, en general, és informal i poc estructurada (no es fan reunions 

internes de seguiment, es reparteixen les feines en funció dels projectes o del tipus 

d’aportació de cada persona, es treballa molt en el dia a dia a nivell operatiu i no es 

reserven espais per la reflexió o el disseny d’accions, etc.). En molts casos, la 

comunicació amb els consorciats es vehicula exclusivament a través d’espais 

informals (trucades, trobades al carrer, etc.) o excessivament formals (juntes i reunions 

directives del consorci). En pocs casos s’estructuren reunions i espais de relació a 

nivell tècnic per coordinar, fer seguiment, detectar noves necessitats, solucionar 

problemes, etc. 

 

Tot i aquesta valoració es constata que el model de desenvolupament territorial 

continua sent un sistema que garanteix l’extensió de la gestió turística en la major part 

del territori provincial. Convé, doncs, fer passos per millorar el model, sense qüestionar 

la seva efectivitat. 

 

 

3.4. La transició cap un nou model de relació amb el territori (2007-2015) 

 

Entre el 2006 i el 2009, la Diputació de Barcelona, a través de la seva Gerència de 

Turisme, realitzava una reflexió general 10 anys desprès de la redacció del Pla de 
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Desenvolupament del Turisme Sostenible a la província de Barcelona a traves de 

diferents treballs (NEXE i Advanced Leisure Services). En aquesta valoració es 

plantejaven certes millores necessàries per a la millora de la gestió de la xarxa de 

consorcis de turisme de la província com a instrument de gestió estratègica del turisme 

a la província. Aquestes reflexions corresponien a un anàlisi intern de cada consorci, 

però també al model relació entre la Diputació i aquestes entitats. En cap cas es 

posaven en dubte les aportacions econòmiques que es destinaven als consorcis com a 

membres de ple dret d’aquestes entitats. que es mantenien l’any 2007 per damunt dels 

840.000.-€.per al seu funcionament ordinari.  

 

Per tant, el sistema territorial, amb les oportunes correccions servia com a model de 

desenvolupament, planificació i gestió turística dels territoris a partir d’una 

descentralització de recursos, suport tècnic i econòmic en base a unes estructures 

consorciades, amb la participació dels ens locals, el sector privat associatiu i la pròpia 

Diputació de Barcelona. Tanmateix, un fet extern alterarà de forma clara aquest model 

de relació amb el territori turístic: la crisi econòmica internacional de finals de la 

primera dècada del nou mil·lenni. 

 

Unes de les febleses més importants detectades en el 10 anys de funcionament 

d’aquests ens era el finançament d’alguns d’ells coincidint de forma generalitzada amb 

espais turístics més petits que les comarques. Consorcis com el de la Vall de Sau – 

Collsacabra, Paisatges del Ter i  Portes del Montseny a Osona, o el Cardener al 

Bages, tenien una dependència molt important de les aportacions ordinàries de la 

Diputació de Barcelona, tot i el clar recolzament per part, tant del sector públic com del 

sector privat local. Però sense capacitat real de generar prou ingressos com per 

sobreviure en cas que l’aportació de la corporació desaparegués o disminuís de forma 

substancial. 

 

Una altra de les febleses que es fan paleses més de 10 anys després de l’organització 

de la gestió territorial del turisme de la província de Barcelona en base a consorcis de 

turisme és que aquests no cobreixen la totalitat del territori provincial, quedant àrees 

significativament poc ateses per la xarxa (vegeu figura 70). 
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Pel que fa a la distribució territorial, dels 16 consorcis participats per la Diputació de 

Barcelona, només 6 corresponen a un àmbit territorial comarcal (Alt Penedès, Baix 

Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental). Aquesta manca 

d’homogeneïtat territorial dificulta la distribució de l’aportació econòmica de la 

Diputació a aquestes estructures, que acaben sent poc homogènies i tenint en compte 

l’assignació d’un import superior per a estructures comarcals, sense valorar altres 

criteris més tècnics, de gestió, de pes turístics, etc. (vegeu taula 20). 

 

 

Figura 70. Municipis participants dels consorcis de turisme de la província de 

Barcelona, 2007. 

 

 

 

Font:  Elaboració pròpia  

 

 

En alguns casos, s’arriba a la percepció d’estar treballant amb una xarxa formada per 

excessius consorcis sense representar la totalitat de la província i que en molts casos 

http://www.parcsdecatalunya.net/
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no inclou municipis amb un pes turístic important com Cardona, Terrassa o Vic 

(Diputació de Barcelona ALS 2009).  

 

Taula 20. Aportacions de la Diputació de Barcelona al funcionament ordinari dels 

consorcis de turisme, 2010. 

ENTITAT IMPORT 

    

Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau 48.080,97 

Consorci de Turisme del Vallès Oriental  60.101,21 

Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau-Collsacabra 48.080,97 

Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost, La Plana de Vic 48.080,97 

Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès 48.080,97 

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 60.101,21 

Consorci de Turisme del Cardener 48.080,97 

Consorci de Turisme del  Baix Llobregat 60.101,21 

Consorci per a la Promoció Turística de l'Alta Anoia 48.080,97 

Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès 60.101,21 

Consorci de Turisme de l'Alt Berguedà 48.080,97 

Consorci Paisatges del Ter d'Osona 48.080,97 

Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès 48.080,97 

Consorci de Turisme del Garraf 60.101,21 

Consorci del Parc Fluvial del Llobregat 48.080,97 

Consorci de Turisme del Vallès Occidental 60.101,21 

 

841.416,96 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona 

 

Tot i que els primers símptomes de la crisi econòmica internacional de finals de la 

primera dècada del segon mil·lenni es manifesten l’any 2008, no és fins a finals de 

2009 i principis de 2010 que comencen a veure’s les principals conseqüències 

econòmiques per a les administracions públiques espanyoles, entre elles la Diputació 

de Barcelona. En els pressupostos de 2010 les aportacions ordinàries de la Diputació 

de Barcelona a la xarxa territorial com a membres partícips dels consorcis es manté en 

841.416,96.- €. Tanmateix, en l’execució del pressupost de 2011, aquesta xifra baixa 

als  637.819,36 €. Una reducció de més del 20%. (vegeu taula 21). 
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Taula 21. Aportacions de la Diputació de Barcelona al funcionament ordinari dels 

consorcis de turisme, 2011 

ENTITAT IMPORT € 

    

Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau 30.000,00 

Consorci de Turisme del Vallès Oriental  55.000,00 

Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau-Collsacabra 20.000,00 

Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost, La Plana de Vic 20.000,00 

Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès 20.000,00 

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 55.000,00 

Consorci de Turisme del Cardener 30.000,00 

Consorci de Turisme del  Baix Llobregat 55.000,00 

Consorci per a la Promoció Turística de l'Alta Anoia 45.000,00 

Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès 55.000,00 

Consorci de Turisme de l'Alt Berguedà 30.000,00 

Consorci Paisatges del Ter d'Osona 27.819,36 

Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès 30.000,00 

Consorci de Turisme del Garraf 55.000,00 

Consorci del Parc Fluvial del Llobregat 55.000,00 

Consorci de Turisme del Vallès Occidental 55.000,00 

 

637.819,36 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona 

 

 

Aquesta reducció pressupostària es un reflex de la reducció d’ingressos de la 

Diputació de Barcelona. Des de l’exercici de 2007 els pressupostos inicials de la 

corporació han anat disminuint dels 680.000.000.- € als 615.000.000.-€ de 2011. Una 

disminució progressiva que va ser del 7% en el passi del 2010  (661 milions) al 2011 

(figura 71). 
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Figura 71. Evolució del pressupost inicial de la Diputació de Barcelona, 2007-2011. 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona 

 

L’aprovació d’aquest pressupost reduccionista la formalitza el govern de la Diputació 

de Barcelona en el darrer exercici de la legislatura 2007-2011. El maig de 2011 i com a 

conseqüència del resultat de les eleccions municipals, es configura un nou equip de 

govern que ha de gestionar aquesta reducció pressupostària. 

 

 

3.4.1. De la integració en els consorcis de turisme al suport a través de 

contractes - programa 

Hem apuntat algunes característiques estructurals del model de gestió territorial del 

turisme de la província de Barcelona un cop transcorreguts més de 10 anys des de la 

seva implantació a partir del Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible de la 

província de Barcelona (1997): 

 Dificultats de finançament dels ens consorciats, especialment aquells que 

tenen una dimensió territorial inferior a la comarca, amb una gran dependència 

d eles aportacions d ela Diputació de Barcelona. 
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Series2 680.000.000 677.500.000 674.000.000 661.500.000 615.000.000

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

P
re

ss
u

p
o

st
 e

n
 €

 

Evolució pressupost de la Diputació de 
Barcelona (2007-2011) 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 
 
 
 
 

330 

 La xarxa territorial consorciada no cobreix la totalitat del territori provincial, 

deixant, a més, important destinacions locals fora de l’àmbit de gestió d’aquests 

ens. 

 Finalment, la disminució global del pressupost de la Diputació conseqüència de 

la crisi econòmica, a partir de l’any 2010 es manifesta també en una 

significativa reducció del pressupost assignat als consorcis. 

 

Amb aquests antecedents, i amb un nou equip de govern, pren la decisió d’abordar 

una reestructuració de la xarxa territorial en base a dos grans premisses: 

 Racionalitzar les aportacions a la xarxa en base a criteris més objectius i 

 Assolir la cobertura de tot el territori provincial a través dels ens de promoció 

turística territorial (a excepció del Barcelonès, que té altres dinàmiques molt 

relacionades amb la ciutat de Barcelona). 

 

Aquestes premisses acaben condicionant la pressa de les decisions següents: 

 Recolzar exclusivament aquells ens territorials d’abast comarcal 

 Facilitar el tancament d’aquells consorcis d’abast territorial inferior a la comarca 

 La desvinculació de la Diputació de Barcelona dels consorcis de turisme 

participats, i per tant, una separació formal d’aquests. 

 L’establiment d’un convenis plurianuals de col·laboració com a instrument de 

gestió estratègica amb els ens de gestió turística comarcals de la província de 

Barcelona (consorcis, agències o consells comarcals). 

 

A 31 de desembre de 2011 la Gerència de Serveis de Turisme participava en 15 

consorcis de turisme a la província de Barcelona, a més d’estar present en l’entitat 

Osona Turisme i l’Agència de Turisme de Sitges. Aquesta  participació ocupava més 

de 200 municipis de la província.  

 

Durant l’any 2012 la Diputació de Barcelona va promoure un canvi estratègic en la 

seva relació amb el territori en temes de planificació, gestió, dinamització i promoció 

turística: passar de ser una entitat integrant dels consorcis de turisme a establir una 

relació externa via conveni amb aquests ens consorciats, la qual cosa implicava iniciar 

els processos per separar-se formalment d’ells. 
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El procés de separació dels consorcis participats es va desenvolupar durant el primer 

semestre de 2012,  període en el qual la Diputació de Barcelona va mantenir les seves 

aportacions econòmiques com a ens consorciat. 

 

Per al segon semestre de 2012, un cop finalitzat el procés de separació dels consorcis 

de turisme, es va procedir a la signatura de convenis estratègics només amb les 

entitats comarcals de turisme92 (consorcis, agències o consells comarcals), de tal 

manera que va augmentar el grau de cobertura territorial de la Xarxa de Turisme 

arribant a totes les comarques de la província (a excepció del Barcelonès).  

 

La conjuntura econòmica i el nou model de relació amb el territori va comportar, com a 

efecte col·lateral, la dissolució d’algun dels ens de promoció turística de la província de 

Barcelona que havien estat participats per la Diputació. És el cas dels consorcis del 

Cardener, de les Portes del Montseny, Alt Congost, Plana de Vic, de la Vall de Sau 

Collsacabra, de les Valls del Montcau i del Vallès Oriental. En els següents casos, la 

dissolució i liquidació del consorci va comportat aportacions extraordinàries de la 

Diputació de Barcelona derivades de les seves obligacions com a ens consorciat. 

 

Durant aquest període, independentment d’aquests moviments, molt significatius i que 

requeriran de reflexió en les conclusions, des de la gerència de serveis de turisme a 

través de l’Oficina Tècnica de Turisme es continua donant suport tècnic i econòmic, es 

presta serveis d’assistència tècnica i d’assessorament a la xarxa territorial 

 

La participació en aquests consorcis i el posterior conveni signat amb les entitats 

comarcals implicarà també un seguiment periòdic del seu funcionament i un 

assessorament permanent a la gerència i la direcció d’aquests ens.  

 

Com hem pogut comprovar, el model de desenvolupament territorial del turisme a la 

província de Barcelona ha evolucionat notablement des de l’aplicació del Pla de 

Desenvolupament del Turisme Sostenible a la província de Barcelona de 1997. S’ha 

passat de la promoció dels grups de competitivitat territorial al foment de la constitució 

de consorcis de turisme i finalment a la relació a través de convenis amb els ens 

comarcals de promoció turística, però podem concloure que en realitat, en el transcurs 

                                            
92

 Vegeu annex 3: Model Contracte – Programa amb ens comarcals 
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dels darrers 20 anys la Diputació de Barcelona ha consolidat un model de relació amb 

el territori que li ha permès aportar recursos econòmics i tècnics al mon local de la 

província per al desenvolupament del turisme de manera extensiva. 

 

Aquest model és únic a Catalunya i no hem trobar referències similars a l’estat 

espanyol promogut per una diputació provincial. Això ho destaca Violeta Matas, 

responsable de turisme de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

en l’entrevista efectuada en la investigació: és l’única Diputació, considera Matas, que 

ha aconseguit vertebrar el territori; el seu èxit, apunta, ha estat sortir al territori i 

planificar des del territori, no des del despatx. 

 

En aquest sentit és evident que el model de treball de la Diputació de Barcelona en el 

camp del turisme s’ha caracteritzat pel dinamisme i pro activitat, basant‐se en un 

contacte constant amb els agents del territori. Aquesta actitud pròpia de la Diputació 

de Barcelona no és habitual en totes les diputacions, l’immobilisme d’algunes de les 

quals podria convertir en institucions obsoletes,  assevera Domènec Biosca, consultor 

turístic, també entrevistat. 

 

En el marc del sistema institucional del turisme a Catalunya, la Diputació de Barcelona 

es manté com una peça fonamental en l’impuls i en la vertebració turística del territori, 

si bé el seu model orgànic ha canviat amb el pas dels anys i els seus instruments, 

recursos i objectius han variat i s’han adaptat en funció de les exigències del territori, 

del turisme i de l’entorn, el cert és que ha estat capaç de mantenir i reforçar uns pilars i 

uns criteris de treball ferms en la relació de suport i proximitat amb el territori. En 

aquesta afirmació es reafirmen altres participants en les entrevistes realitzades en el 

marc d’aquesta investigació, com ara Àngel Díaz, consultor, que manifesta el fet que, a 

diferència d’altres províncies catalanes, la de Barcelona ha dedicat gran part del seu 

temps a estructurar i treballar en termes de territori, mentre la resta s’han dedicat més 

a promocionar el que ja hi havia. Aquest fet la diferencia de la resta de províncies, i la 

situa com a pionera en la relació amb el territori. 
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Primeres anotacions 

 

La descripció del territori i els contrastos geogràfics explicats tenen una gran 

importància per al desenvolupament turístic de la província ja que són determinants en 

el posicionament turístic provincial i en la constatació que ben a prop de Barcelona 

també existeix el món rural i patrimoni natural. Per altra banda, l’existència d’una 

estructura de gestió pública municipal molt fragmentada justifica una visió supralocal 

pel que fa a la configuració de les destinacions turístiques, però també una visió 

supramunicipal pel que fa a la gestió del turisme a la província de Barcelona 

 

En el transcurs de la present investigació s’ha realitzat una descripció i anàlisi del 

paper de la Diputació de Barcelona en el desenvolupament turístic del territori de la 

província i dins el marc administratiu, polític i econòmic de Catalunya, Espanya i la 

Unió Europea. Per fer aquesta anàlisi s’ha realitzat un recorregut des dels aspectes 

més genèrics i globals de la gestió pública del turisme fins arribar als detalls de 

l’articulació de la política turística de la Diputació. 

 

Per tal de poder donar coherència a la recerca, s’ha justificat la importància de la 

gestió pública com a component essencial del sistema turístic, especialment a escala 

local, tot veient les diferents competències en turisme dels ens locals, les dificultats de 

finançament per dur a terme actuacions i altres problemes inherents. També s’ha 

aportat informació sobre l’evolució del turisme i les seves principals magnituds a nivell 

mundial, tot intentant apropar el focus del significat del turisme a escala estatal, 

regional catalana i finalment local.  

 

Aquesta és una tesi sobre gestió pública a la província de Barcelona, per la qual cosa 

necessita també aportacions sobre l’evolució del marc polític, normatiu i organitzatiu 

de la gestió turística a Catalunya, a l’administració central espanyola i a l’administració 

comunitària com a marcs de referència. En aquest sentit s’ha posat l’accent en 

l’evolució de la política turística catalana. Finalment, i abans d’entrar a descriure i 

analitzar la política i la gestió turística de la Diputació de Barcelona, s’ha situat la 

província de Barcelona des d’un punt de vista geogràfic i com a escenari turístic, tot i 

aportant dades sobre l’evolució l’estructura i la conjuntura turística d’aquest territori. 
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L’anàlisi de la política turística de la Diputació s’ha dividit en dues fases: una primera 

dedicada a les accions realitzades pels diferents àrees i serveis de la corporació quan 

encara no existia una administració turística provincial; en aquesta fase es deixa 

constància de la transversalitat del sistema turístic fins i tot dins d’una mateixa 

administració, ja que s’han detectat actuacions en turisme des d’òptiques tant diferents 

com la cultura, la promoció econòmica, l’esport i la salut pública. A la segona es 

descriu l’administració turística de la Diputació. L’anàlisi d’aquesta administració ha 

estat especialment complexa ja que, tot i tenir només 20 anys de vida, ha variat 

diverses vegades la seva organització fins arribar a l’actual configuració, en la qual es 

pot veure ja una certa maduresa. El contrast entre les dues fases ha permet 

comprovar que les accions realitzades per les àrees no turístiques també van 

contribuir al desenvolupament turístic de la província. 

 

Finalment s’han analitzat els instruments i les accions que utilitza l’administració 

turística de la Diputació per desenvolupar el seu model. Dins d’aquest model, peça 

fonamental en la creació de sistema institucional públic del turisme a la província de 

Barcelona, destaca la creació d’una xarxa territorial de gestió pública del turisme a 

través de la concertació de recursos entre la corporació provincial i ens de promoció 

turística supramunicipal. També hem volgut destacar la coordinació d’objectius de 

promoció i desenvolupament del turisme amb la ciutat de Barcelona a través de 

l’ajuntament i seu ens de promoció turística Turisme de Barcelona.  Encara que ha 

estat una coordinació iniciada en els darrers anys, aquesta és molt significativa, ja que 

incorpora, tant en el relat de l’ajuntament de Barcelona i del consorci Turisme de 

Barcelona, el concepte “Destinació Barcelona”, que permet lligar territorialment la 

capital amb el seu entorn. 

 

 

Conclusions respecte als objectius plantejats 

 

Pel que fa al primer objectiu general: Analitzar el Sistema Turístic de la província de 

Barcelona dins l’àmbit territorial i el marc polític administratiu de Catalunya , en 

el conjunt de la tesi s’ha realitzat un exhaustiu anàlisi dels actors públics del  Sistema 

Turístic de la província de Barcelona en el context de Catalunya, aportant dades de 

caracterització de l’oferta i la demanda a partir d’informació a escala provincial. Un cop 

més convé remarcar la dificultat d’obtenir dades a aquesta escala, ateses les dificultats 
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de l’administració autonòmica de generar propostes coordinades entre administracions 

per dissenyar un sistema únic d’intel·ligència turística orientada a la gestió. Es 

destaquen iniciatives com el Laboratori de Turisme de la província de Barcelona i les 

aportacions que ha realitzat en els darrers anys al coneixement en matèria de turisme. 

 

Respecte al segon objectiu general: Caracteritzar els processos de configuració 

del Sistema Institucional Públic del Turisme a la província de Barcelona, la tesi 

presenta de manera organitzada i cronològica com, en el transcurs de 20 anys, 

l’administració provincial de Barcelona, partint d’una pràcticament nul·la activitat en 

turisme, ha conformat un sistema de gestió publica del turisme inèdit a Catalunya que 

ha permès la creació d’una xarxa territorial de gestió pública. 

 

En quants als objectius específics, s’han identificat i caracteritzat els diferents ens 

públics del sistema turístic català, tot i que no s’han detallat els actors del sistema 

privat.  S’ha analitzat l’administració pública del turisme a Catalunya, especialment a la 

província de Barcelona amb especial esment a la seva forma d’organització i la seva 

evolució en el temps, tot intentant caracteritzar les diferents personificacions de 

l’administració detectades. 

 

Finalment, tot i incloure en la recerca les actuacions de foment de l’activitat turística 

realitzades pel conjunt d’administracions del sistema de gestió públic del turisme a la 

província de Barcelona, com també les dades d’evolució d’indicadors d’evolució 

d’oferta i de demanda, no s’ha arribat a fer una avaluació de resultats, més enllà 

d’evidenciar les inversions i actuacions fetes, i no s’ha pogut establir una relació 

directe entre les activitats realitzades i els resultats obtinguts pel que fa, per exemple, 

a increment de visitant i/o pernoctacions al territori; en part, per la difícil valoració 

d’aquesta relació. Es tracta d’un exercici difícil ja que l’avaluació de les polítiques 

públiques no estan exemptes de dificultat i s’escapen sovint d’aquesta relació causa 

efecte. 

 

 

Conclusions respecte a les hipòtesis platejades 

 

A l’hora d’extreure conclusions del treball realitzat hem de fer referència a les hipòtesis 

plantejades en el treball: 
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1. El desenvolupament turístic de la província de Barcelona no és homogeni en el seu 

territori i respon a la diversitat del territori i a les accions desenvolupades tant per 

l’activitat del sector turístic empresarial com a l’actuació directa de les 

administracions locals, i aquesta heterogeneïtat s’explica per la desigual 

potencialitat dels recursos territorials de cada indret i per la desigual sensibilitat de 

l’administració pública de cada lloc. 

 

2. El paper de la Generalitat de Catalunya en els darrers 20 anys ha estat important 

pel que fa a la promoció del turisme en els mercats emissors i en el 

desenvolupament normatiu del sector, però no ha estat determinant en la millora 

de la competitivitat turística del territori català. Aquest fet també es dona en el 

territori de la província de Barcelona, i és conseqüència del fet que els principals 

esforços s’han dedicat a la promoció turística i no a la creació de producte. 

 

3. El paper de la Diputació de Barcelona és determinant en la configuració del 

sistema institucional públic del turisme a la província de Barcelona des de la seva 

incorporació al sistema de gestió pública del turisme l’any 1994, i per la seva 

capacitat d’intervenció en les competències de l’administració local. 

 

4. El municipi de Barcelona com a destinació turística juga un paper clau en el 

desenvolupament turístic de la província de Barcelona i de Catalunya pel fort 

creixement turístic que ha tingut la ciutat i la seva expansió a la resta del territori 

català. 

 

Respecte a la primera hipòtesi en el treball es demostra una part d’ella.  El fet de no 

disposar d’una política turística única feia que les actuacions realitzades per diferents 

ens gestors locals del turisme no tinguessin després una coherència amb la 

implantació d’un model turístic provincial. D’aquesta manera la gestió pública del 

turisme es manifesta en actuacions isolades protagonitzades bàsicament pels 

ajuntaments que disposen d’una oferta turística privada basada preferentment en un 

model fordista centrat en el producte de sol i platja.  
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La inclusió del turisme en l’organigrama de la Diputació ha impulsat una coordinació 

interdepartamental iniciada l’any 1994 a través de l’Oficina de Turisme Local que, tot i 

ser dificultosa, ha tingut èxit, pel que fa a la distribució de subvencions per a inversions 

en una primera instància, i sobretot per la creació d’una xarxa territorial del turisme a 

partir de l’aplicació de la part territorial del “Pla de Desenvolupament del Turisme 

sostenible a la província de Barcelona” ( PDTSPB) de 1997. Les dades aportades en 

el treball sobre la implicació local en el desenvolupament del model turístic de la 

província són clares. Ja en el desenvolupament inicial del pla van participar 170 

ajuntaments (54,66% dels municipis de la província), molts d’ells d’interior. Però tot 

això adquireix molta més importància en veure que a partir de l’aplicació del PDTSPB 

es van crear -o es van reactivar amb la incorporació de la Diputació- 14 consorcis de 

turisme en la xarxa de consorcis que segueixen el model de desenvolupament de la 

Diputació i que posteriorment van passar a reestructurar-se a escala comarcal i a 

relacionar-se amb la Diputació de Barcelona a partir de convenis específics amb 

caràcter quadriennal . Això implica una participació local molt important sense deixar 

de banda les entitats locals municipals, que també reben el suport de la corporació pel 

foment dels seus recursos turístics. No obstant, es considera com a fet rellevant l’alt 

grau de participació activa dels poders locals en el desenvolupament turístic del seu 

territori. 

 

La segona hipòtesi s’ha demostrat en part. S’ha vist en la descripció i evolució de la 

política turística a Catalunya que l’accent principal de l’administració de la Generalitat 

de Catalunya pel que fa a accions ha estat el de la promoció turística. No és fins a 

l’any 2003 que s’inclou en l’organigrama de la Generalitat una subdirecció de 

programació, centrada en la creació de producte i que ha començat a incloure 

polítiques de foment, però sense organitzar a una escala de destinació turística una 

xarxa territorial que apliqués a escala local polítiques de foment i de millora de la 

competitivitat turística com ha estat en el cas de la Diputació de Barcelona. Cal 

reconèixer, però, que aquesta nova dinàmica de la Generalitat ha anat en la línia 

d’incorporar els espais d’interior atenent a una nova generalització de l’espai turístic. El 

Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2005-2010 i el seu successor, el Pla 

Estratègic 2012-2016, són instruments que constaten la incorporació del territori en la 

política turística de Catalunya. I és a partir d’aquests plans que la Generalitat ha 

començat a desenvolupar eines de cooperació i foment territorial del turisme, com ara 
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els plans de foment. Per altra banda, la implantació de l’impost sobre estades 

turístiques a Catalunya ha permès a l’administració de la Generalitat finançar algunes 

de les actuacions que contemplen els plans de foment i contribuir amb una part de la 

recaptació a millorar el finançament d’algunes de les actuacions dels ens locals en 

matèria turística, especialment aquelles destinades a la promoció.  

 

El que si podem observar és el nou paper que adquireixen les administracions 

públiques com a protagonistes de la gestió pública del turisme, en part, per la 

participació d’aquestes en la conformació de noves formes de gestió a través de 

convenis, creació de consorcis, etc. 

 

S’ha demostrat respecte a la tercera hipòtesi, que la Diputació de Barcelona com a 

administració pública local i aplicant les competències que li atorga la llei de turisme de 

Catalunya de 2012, ha tingut prou marge de maniobra per desenvolupar un sistema 

públic de gestió del turisme basat en la participació i foment d’estructures territorials de 

gestió a escala comarcal, a més garantir el suport tècnic i econòmic als municipis 

turístics i als municipis amb turisme del seu territori. La suma del finançament obtingut 

pels ens locals a través de la xarxa comarcal de turisme, tant per a despesa corrent 

com per a inversions, ha permès substituir en part i de manera estructural la manca de 

finançament autonòmic per a projectes de competitivitat turística a la província. 

 

Finalment cal destacar les incipients iniciatives, tant de la Diputació de Barcelona com 

de l’ajuntament de Barcelona i l’ens de promoció turística de la capital, Turisme de 

Barcelona, en conformar accions de coordinació, tant de la gestió del territori com de la 

seva promoció, a través del concepte “destinació Barcelona” i que ratificarien el paper 

clau de la ciutat de Barcelona en la configuració final del sistema institucional de gestió 

pública del turisme a la província de Barcelona expressat a la quarta hipòtesi 

plantejada. 

 

 

  



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 
 
 
 
 

341 

Aportacions d’aquesta tesi doctoral 

 

Després de realitzada l’aproximació a la recerca aplicada existent sobre la gestió 

pública del turisme a escala local a Catalunya93 convé assenyalar quines són les 

aportacions que es pretenen fer amb aquesta tesi a l’estudi general d’aquesta 

temàtica. 

 

Una primera aportació de la investigació és l’aprofundiment en el coneixement de 

l’àmbit de gestió provincial, en el cas de la província de Barcelona, i de la corporació 

local encarregada de la seva gestió, la província de Barcelona. A aquesta anàlisi 

d’escala territorial s’hi afegeix el coneixement específic de l’àmbit temàtic de gestió: el 

turisme. Així doncs, es realitza una aportació inèdita sobre el paper de les diputacions 

com agent públic dins el sistema turístic català. Aquesta aportació és força interessant 

atès el paper determinant que han tingut les diputacions catalanes en la configuració 

del sistema de gestió públic del turisme a Catalunya.  

 

En concret cal recordar el paper de promoció i representació de les marques 

turístiques de Catalunya, fet que ja va se reconegut en la Llei de Turisme de Catalunya 

de 15 de maig de 2002  i que és força excepcional dins el marc normatiu aprovat pel 

Parlament de Catalunya, on el paper de les diputacions passa força desapercebut 

habitualment, sense un reconeixement explícit de competències . 

 

Una  segona aportació és l’anàlisi exhaustiu de la gestió pública del turisme en l’àmbit 

territorial de la província de Barcelona. No hi ha precedents en aquest respecte sobre 

la configuració contemporània d’un sistema de institucional públic del turisme a nivell 

provincial on intervenen una gran quantitat d’actors públics, partint de la inexistència 

d’una política turística a nivell provincial. Aquest sistema, sota la cobertura normativa 

que exerceix la Llei de Turisme de Catalunya, es configura a partir del paper actiu de 

la Diputació de Barcelona amb la participació d’altres institucions de caràcter local, 

inicialment ajuntaments, i posteriorment consorcis de turisme i consells comarcals.  

 

La Diputació de Barcelona s’erigeix com a protagonista d’aquest sistema a partir de 

diferents eines. Per una banda les aportacions econòmiques per inversions i activitats 

                                            
93

 Vegeu apartat 1.2. 
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turístiques, amb un objectiu clar de foment de l’activitat turística, especialment en les 

zones d’interior i de muntanya del seu territori, donant suport a la creixent 

“turistificació” del territori. Per altra banda creant una xarxa territorial del turisme en 

base a ens locals turisme d’escala supramunicipal (consorcis o consells comarcals), 

participats pel sector públic local (ajuntaments) i el sector associatiu turístic existent. 

La creació o participació en aquests ens i la constància en el manteniment i 

finançament de la xarxa, tot i passar pel període de crisi econòmica i de crisi de 

finançament de les entitats locals entre 2010 i 2015, ha permès que es consolidi una 

estructura tècnica turística que abasta tot el territori provincial. Disposar d’aquesta 

xarxa ha facilitat la implantació de programes com el de qualitat turística en 

destinacions, la instauració d’una praxis de treball en base a la planificació estratègica 

generalitzada que es materialitza en plans d’actuació anuals per a cada comarca i, en 

definitiva, consolidar un sistema de institucional públic del turisme a la província de 

Barcelona. 

 

 

Línies obertes de recerca 

 

Finalment, aquesta tesi doctoral no exhaureix la continuïtat d’altres treballs sens dubte 

necessaris com a reptes de futur. En aquesta investigació s’ha posat el focus en un 

àmbit de gestió territorial poc estudiat, com és el paper de les diputacions com a 

institucions territorials locals de segon nivell com a protagonistes del sistema turístic. 

Convindrà estudiar en un futur l’evolució del model desenvolupat per la Diputació de 

Barcelona i la seva xarxa territorial i comprovar si és un model exportable o es pot 

replicar en altres territoris.  

 

També serà interesant aprofundir en els resultats obtinguts en la universalització de 

l’activitat turística a la província de Barcelona gràcies a la intervenció mantinguda de la 

xarxa territorial. En aquest sentit, una altre línia oberta és l’estudi del paper d’aquestes 

personificacions instrumentals supramunicipals del turisme, en aquest cas a nivell 

comarcal, i comprovar si realment estan dinamitzant l’activitat turística del territori, 

influint en el sistema turístic públic i privat, no només en termes de promoció, sinó 

especialment en la posada en valor de recursos turístics, creació de nous productes 

turístics i millora de la competitivitat.  
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ANNEX 1: TEXT DE L’OPUSCLE DE PRESENTACIÓ DE 

L’OFICINA DE TURISME LOCAL. 1995 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA PROMOCIÓ LOCAL DEL TURISME: 
UNA PERSPECTIVA DE FUTUR 
 
La creació de l'Oficina de Turisme Local de la Diputació de Barcelona dóna una nova orientació 

a les actuacions que fins el moment ha desenvolupat la Corporació des de les Àrees d'Acció 

Territorial i Medi Ambient, Cultura, Esports i Govern (Servei de Promoció Econòmica) en temes 

relacionats amb el turisme local. Cal, però, continuar mantenint la capacitat gestora de les 

Àrees amb uns plans de treball coordinats des de la Comissió de Turisme: 

 

l'Àrea de Cultura impulsant accions destinades a potenciar el patrimoni cultural i històric i 

recolzant les iniciatives culturals que planteja cada ens local. 

 

l'Àrea d'Acció Territorial i Medi Ambient treballant en l'estudi, condicionament i senyalització de 

camins i rutes rurals, com també duent a terme la gestió de cases de colònies i altre patrimoni 

de la Corporació. 

 

l'Àrea de Govern, a través del Servei de Promoció Econòmica, seguint la línia d'estudiar la 

viabilitat econòmica dels projectes turístics, com també el seu finançament. 

 

l'Àrea d'Esports recolzant la construcció d'equipaments esportius i recreatius i facilitant l’accés 

del ciutadà a la pràctica d'una activitat recreativa i esportiva respectuosa amb l'entorn. 

 

Aquesta nova unitat dedicada a la promoció del sector turístic en les terres de la província de 

Barcelona vol omplir el buit que existia fins el moment en l'àmbit competencial de la Diputació 

de Barcelona a l'hora d'assumir projectes des d'una perspectiva exclusivament de promoció del 

turisme. 

 

Les funcions essencials de l'Oficina de Turisme Local, a més de coordinar les actuacions de les 

diferents Àrees de la Diputació relacionades específicament amb el turisme local, seran: 

 

Estudiar i gestionar les activitats de la Corporació necessàries per a la promoció del turisme 

local. 

 

Actuar com a òrgan d'informació, consulta i assessorament de la Presidència en temes de 

turisme local. 
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Elaborar els estudis i informes que li siguin encomanats o promoure la realització dels que 

siguin necessaris per a l'anàlisi del turisme local. 

 

Impulsar i donar el suport necessari a les polítiques del turisme local que porten els ens locals 

de la província de Barcelona. 

 

 

Per tal de fer aquestes funcions l'Oficina de Turisme està dissenyant un seguit d'actuacions que 

marcaran el seu futur proper. 

 

- Un programa de subvencions 

 

Per ajudar els ens locals a finançar les activitats de promoció del propi turisme local, com 

l'organització d'activitats promocionals (fires, presentacions, etc.), l'edició de publicacions i 

material de suport amb contingut turístic i l'elaboració d'estudis d'avaluació i diagnosi de 

potencial i de disseny de productes turístics. 

 

- Un programa de promoció del turisme a la província 

 

Per dur a terme una important difusió del producte turístic de les terres barcelonines cal 

agrupar els esforços. L'Oficina de Turisme local de la Diputació de Barcelona impulsarà la 

promoció turística local amb l'assistència a les principals fires i presentacions del sector, on 

totes les entitats locals de la província podran participar per tal de difondre el seu propi 

producte. 

 

- Un programa de planificació del turisme local 

 

Cal conèixer bé el territori per plantejar una oferta turística local equilibrada, respectuosa amb 

el medi i pensada per produir impactes econòmics positius, però també és imprescindible 

planificar: establir objectius, organitzar, dur a terme i controlar les accions i avaluar els resultats. 

L'Oficina de Turisme durà a terme estudis i treballs de planificació per tal que això sigui una 

realitat. 

 

- Un programa de formació 

 

Per tal que els tècnics i els responsables polítics en matèria de turisme estiguin informats i 

formats en tot el que fa referència a aquest sector sòcio-econòmic. 



LA CREACIÓ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PÚBLIC DEL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 
 
 
 
 

362 

 

- Un programa d'assessorament i de suport 

 

L'Oficina de Turisme Local restarà oberta a les sol·licituds d'assessorament tècnic per part dels 

municipis i ens locals de la província en matèria de promoció turística i, a més, té la voluntat 

d'elaborar i difondre productes i dur a terme actuacions que donin suport a aquests objectius. 

 

En definitiva, aquesta Oficina assumirà l'elaboració de tots els treballs que siguin necessaris 

per assolir aquesta nova dimensió de treball de la Diputació, com també serà la responsable 

d'estar en contacte permanent amb el sector turístic des de la Corporació i dur a terme 

Projectes Integrals d'actuació en turisme local. 

 

 

L'ÀREA D'ACCIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT I EL TURISME LOCAL 
 

El canvi de la demanda en el mercat turístic buscant un producte diferent al tradicional de sol i 

platja, ha fet que alguns municipis de l'interior hagin vist una bona oportunitat per a potenciar la 

seva activitat econòmica intentant oferir una resposta diferent i de qualitat. Si bé a Catalunya 

aquest turisme d'interior ha estat bastant popular, no és menys cert que algunes poblacions 

tradicionalment turístiques han vist com en el últims anys com els seus hotels es tancaven i 

com les seves cases en transformaven en segones residències al no haver sabut oferir uns 

productes més competitius. El Servei d'Acció Territorial, fent-se ressò d'aquesta problemàtica 

ha realitzat un conjunt de  projectes, estudis, ha donat subvencions, etc., per tal de facilitar la 

creació d'una activitat turística amb cara i ulls. 

 

Els estudis i projectes realitzats pel nostre Servei, intenten dotar als municipis de les 

infraestructures necessàries per facilitar i afavorir la presència d'un turisme de qualitat, 

sensibilitzat pels aspectes culturals i naturals de les comarques de Barcelona; així doncs, la 

nostra actuació ha estat centrada en donar una informació que remarqui aquests aspectes. És 

per això que s'ha optat per realitzar una senyalització adient al medi on es situa, en la confecció 

de tríptics per donar una informació més completa, i en la millora d'accessos i entorn dels llocs 

d'interès que es visita. 

 

Els projectes de senyalització són de dos tipus: l'un rural, que dóna informació de la localització 

dels diferents masos i cases separades del casc urbà; l'altre, els dels itineraris a peu, bicicleta 

tot terreny, cavall o cotxe, que puguin ser d'interès per al visitant, ja sigui per la seva bellesa 

natural, per la seva significació històrica, com és el cas de Cabrerès on hi trobem tants records 

de l'època dels bandolers; o literaris, com la ruta verdagueriana a Folgueroles. 
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A continuació relacionen les activitats dutes a terme en l'àmbit turístic 
 

Estudis: 

Creació de productes turístics del Berguedà 

Itineraris de passejada, senderisme, bicicleta tot terreny i 2x4 

Propostes per al desenvolupament turístic del municipi de Saldes 

 

Projectes executats: 

Tavertet: projecte d'una oficina de turisme i reforma del magatzem de maquinària i eines; 

projecte de condicionament del mirador del castell, de condicionament del mirador del carrer de 

Sau, projecte de senyalització d'itineraris turístics, de fotolits per un fulletó turístic, de 

condicionament del mirador de la plaça de les Guilleries i projecte de millora del mobiliari urbà. 

Rupit: projecte de condicionament del mirador del Salt de Sallent. 

Castellfollit del Boix: projecte de senyalització rural bàsica. 

Vilanova del Camí: projecte de senyalització d'un circuit botànic. 

Moianès: projecte de senyalització turística de Calders, de senyalització turística rural de Sant 

Quirze de Safaja, Monistrol de Calders, Granera i Castellterçol. 

Folgueroles: projecte d'itineraris turístics i de la ruta Verdagueriana. 

Cabrerès: projecte de senyalització rural de Rupit-Pruit, l'Esquirol, Tavertet i Vilanova de Sau. 

 

Projectes en execució: 

Cabrerès: projecte de senyalització d'itineraris turístics rurals de Rupit-Pruit, l'Esquirol, Tavertet 

i Vilanova de Sau. 

Moianès: projecte de senyalització turística rural de Castellcir, Collsuspina, Santa Maria d'Oló, 

l'Estany i Moià. 

Adquisició de material gràfic: fotolits per a un tríptic turístic a Folgueroles, Sta. Maria de Corcó, 

Rupit-Pruit Vilanova de Sau i per un tríptic del conjunt del Cabrerès. 

 

L'ÀREA DE CULTURA I EL TURISME A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
 

El desenvolupament del lleure, del consum cultural i de l'activitat turística especialitzada, són 

factors que estan fent possible que el patrimoni cultural i natural, entès com a recurs, 

s'estructuri com a sector de promoció d'activitats d'un territori que poden donar com a resultat 

un increment de rendes i nivell de vida, com també facilitar un redescobriment del patrimoni 

cultural per part de la societat. 
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L'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona està donant suport a diversos programes 

d'actuació territorial que es plantegen com a principal objectiu la preservació i difusió del 

patrimoni cultural i natural, tot integrant-lo en estratègies de promoció turística d'un determinat 

territori , i amb la perspectiva que esdevingui un possible factor de desenvolupament econòmic 

i social d'aquestes zones. 

 

Actualment hi ha cinc projectes en diferents estadis de desenvolupament, que són: 

 

Oristà-Lluçanès: És el projecte degà d'aquest programa. Consisteix en el disseny d'un model 

d'interpretació del conjunt d'elements que conformen el patrimoni cultural i natural dels tretze 

municipis d'aquesta comarca natural. Es cerca així, una estratègia de promoció turística 

compactada, tot singularitzant l'oferta cultural i la de serveis turístics. 

 

Terra Obaga: Aquest programa està estretament vinculat a la promoció turística dels municipis 

que pertanyen al Parc Natural de Sant Llorenç i Serra de l'Obac. Es desenvolupa amb 

col·laboració amb el Servei de Parcs Naturals de la Diputació. 

 

Consorci de Sitges: A partir del més de gener de 1995, es posa en marxa un consorci entre 

l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona que té com a principal objectiu la 

dinamització del patrimoni cultural, tot integrant-lo en l'oferta turística general d'aquesta 

població del Garraf. 

 

Moià, com l'Edat de Pedra: Es tracta de la promoció turística d'aquesta comarcal natural, a 

partir de l'adequació i reinterpretació del seu patrimoni cultural i natural en general, i de les 

Coves del Toll de Moià en particular. 

 

Garraf, l'esperit del Romanticisme: És el projecte més recent. Encapçalat pel Consell Comarcal 

del Garraf, és un intent de coordinar i reinterpretar el conjunt de l'oferta cultural i natural 

d'aquesta comarca turística, tot cercant l'equilibri entre la zona costanera i els municipis del 

prelitoral. 

 

En tots els casos s'ha partit de la consideració del patrimoni cultural i natural com a recurs 

susceptible d'integrar-se com a factor significatiu en una estratègia de promoció general de 

territori. 
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ÀREA D'ESPORTS I TURISME LOCAL 
 

Dins de les seves línies de treball l'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona ha dut a terme 

actuacions relacionades amb el desenvolupament turístic d'un determinat territori, ja sigui 

facilitant estudis i treballs de recerca o bé fomentant i donant suport a activitats impulsades des 

dels ajuntaments. 

 

Estudis 
 

Un dels primers treballs que es van dur a terme en aquest sentit va ser l'estudi: L'aprofitament 

turístic del pantà de la Baells, en 1989, que tenia com a objectiu principal detectar els 

potencials turístics i esportius d'aquest equipament com a font de promoció econòmica de l'Alt 

Berguedà. 

 

Seguint en la línia d'estudis que afecten la dinàmica turística, més recentment se n'han realitzat 

altres d'importants: 

 

Estudi sobre la situació dels camps de golf a Catalunya. Aquest equipament esportiu es 

presenta com a un gran inductor de turisme a nivell europeu. Aquest treball pretén fer una 

diagnosi sobre l'estat de construcció i aprofitament dels camps de golf a Catalunya tot intentant 

avaluar els punts forts, els punts febles com també l'impacte de la construcció d'un camp de 

golf. 

 

Avantprojecte de viabilitat de l'ampliació de l'estació d'esquí de Coll de Pal (Bagà). L'esquí és 

un altre dels esports que són capaços de generar uns fluxos turístics importants. L'Ajuntament 

de Bagà té dins del seu territori una petita estació d'esquí de titularitat municipal . L'Àrea 

d'Esports va realitzar un estudi que pretenia determinar la viabilitat econòmica i tècnica de 

l'ampliació d'aquesta estació, tot i fent-la competitiva en el marc de l'esquí del Pirineus catalans. 

L'ampliació de l'estació generaria un impacte micro i macro-econòmic que podria beneficiar tot 

el Berguedà. 

 

En aquests moments està en fase d'adjudicació un altre estudi: La pràctica sostenible de 

l'esport en el medi natural. Els municipis que tenen en el seu àmbit territorial un medi natural 

atractiu veuen que les activitats esportives, sobretot en les seves modalitats d'aventura, poden 

atraure un bon nombre de practicants. L'objectiu d'aquest estudi és oferir als municipis que 

estiguin disposats a desenvolupar activitats esportives en el seu medi natural, un instrument 

que els ajudi a descobrir les possibilitats d'aquest medi, com també els impactes sostenibles 

d'una determinada pràctica esportiva en un ecosistema concret. 
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En la línia d'aquest darrer treball, l'Àrea d'esports ha dut a terme programes de formació de 

tècnics municipals com a animadors d'activitats esportives en el medi natural, com també unes 

jornades tècniques formatives i informatives sobre les esmentades activitats. 

 

 

Promoció d'activitats esportives i recreatives 
 

En una altra línia d'actuació, de suport en la realització d'activitats esportives municipals, l'Àrea 

d'esports organitza les Jornades de Recreació Esportiva. Aquesta activitat té l'objectiu 

d'impulsar l'intercanvi d'ofertes de recreació esportiva entre els municipis barcelonins a través 

d'activitats lúdic-recreatives realitzades en el medi natural. Els Ajuntaments d'Alella, 

Castelldefels, Cercs, Manresa, Sitges i Vilanova i la Geltrú ja han participat com a 

coorganitzadors d'aquestes activitats que atrauen anualment més de 4.200 persones de més 

de 60 ajuntaments de la província. 

 

 
Suport en la construcció d'equipaments 
 

La construcció d'equipaments esportius pot influir de forma important en el desenvolupament 

turístic d'un territori. Ja hem comentat el tema del golf i de l'esquí, però, sense anar més lluny la 

piscina a l'aire lliure és l'exemple més clar a nivell local. No podem imaginar un poble amb cert 

atractiu turístic estiuenc sense la possibilitat de realitzar activitats aquàtiques. A manca 

d'equipaments en el medi natural (riu, estany,...) la piscina complementa l'oferta lúdica i 

esportiva del municipi. L'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona ha la realització de 

projectes i la construcció de prop de 50 piscines descobertes des de 1987. 

 

En aquesta línia l'Àrea d'Esports ha impulsat també un treball d'implantació d'equipaments 

esportius i recreatius a la platja de Vilanova i la Geltrú per fer aquest espai més atractiu per al 

futur usuari i ha finançat l'adquisició d'un catamarà per  promocionar les activitats de la platja de 

Castelldefels. 

 

 

SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME LOCAL 
 

El Servei de Promoció Econòmica, en el marc del suport que dona als municipis pel seu 

desenvolupament econòmic local, i donada la situació de reconversió industrial i terciarització 

de molts dels municipis de la província, considera les activitats de turisme, com una eina per 

generar activitat econòmica, en la que els municipis han de jugar un paper actiu per canalitzar 
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noves iniciatives, dotar-se de les infraestructures necessàries i coordinar esforços amb 

municipis veïns. 

 

Les actuacions dutes a terme des de l'any 89 s'han centrat bàsicament en el suport a iniciatives 

dels municipis en quatre grans línies: estudis, publicacions, campanyes de promoció i 

participació o promoció de fires i jornades. 

 

Estudis 
 

Destaquem l'estudi realitzat a Cardona sobre la promoció de la muntanya de sal com 

alternativa al tancament de les mines, la viabilitat d’infraestructures turístiques a Vilafranca del 

Penedès i a Sant Quintí de Mediona, i els estudis globals sobre el turisme a Caldes d'Estrac i 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Publicacions 
 

S'ha donat suport a la publicació de materials de promoció turística a Berga, Borredà, Castellar 

de N'Hug, Guardiola de Berguedà i Moià. També a les campanyes de promoció turística de 

Caldes de Montbui i de Vilanova i la Geltrú i a la realització de jornades com les de la Cuina 

Catalana, el Dia Mundial del Turisme o la mostra gastronòmica del Moianès. 

 

Altres actuacions 
 

De les actuacions realitzades pel Servei destaquem la participació a l'EXPO'92 de Sevilla, al 

pavelló de Catalunya, promocionant la província. També s'ha adjudicat un estudi per conèixer 

les possibilitats i conveniència que des de la Diputació de Barcelona s'intervingui de manera 

decidida en el suport als municipis en temes turístics, tant pel que pot tenir de relació amb la 

dinamització econòmica local, com des d'una perspectiva global. 

 

Actuacions futures 
 

Les accions municipals que rebran suport en un futur proper s'engloben en dos grans grups: 

realització d'estudis i accions formatives. 

 

Els estudis són de detecció d'oportunitats de promoció del turisme als ajuntaments de Castellví 

de la Marca i Lluçà i de viabilitat d'iniciatives municipals als ajuntaments de Vic i Sant Sadurní 

d'Anoia. A l'Ajuntament de Sitges es dona continuïtat a la realització d'enquestes anuals 

d'anàlisi del grau de satisfacció dels turistes que visiten el municipi. 
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Les accions formatives són per donar formació a treballadors i treballadores relacionats amb 

activitats turístiques, com turisme rural, residències a Cases de pagès, cuina de muntanya o 

guies turístics a les poblacions del Bages sud, Alt Berguedà, Vic, Lluçà i Castelldefels.  
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ANNEX 2:  MODEL D’ESTATUTS DE CONSORCI UTILITZAT EN 

L’APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL MODEL 

TERRITORIAL DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC 

 

ESTATUTS DEL CONSORCI DE TURISME DE ……………………. 
 
 
TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
Creació del Consorci 
 

Amb la denominació Consorci de Turisme de …......................... es constitueix un Consorci a 

l’empara del que preveuen els articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local; els articles 252 i sg. de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 

Règim Local de Catalunya; articles 312 i sg del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 

Ens Locals, aprovat per D. 179/1995 de 13 de juny i la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

Aquest Consorci es constitueix per a l’acompliment de les finalitats assenyalades als presents 

estatuts. 

 

Article 2 
Naturalesa i personalitat jurídica  
 

El Consorci de Turisme de ........................ és una entitat local sense finalitat de lucre, amb 

personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l’acompliment dels seus fins i de durada 

indefinida. 

 

Article 3 
Membres 
 
El Consorci de Turisme de ........................ l’integren voluntàriament i inicialment com a 

promotors: 

 Ajuntament de…………….(llista de tots els ajuntament integrants) 

 Diputació de Barcelona 

 Associació d’Empresaris de turisme de ………(entre d’altres associacions  amb finalitats 

apropiades i sense finalitat de lucre)  

 Consell Comarcal del ………………..(opcional) 
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Tanmateix i en congruència amb els seus fins, podrà ser ampliat amb la incorporació per 

adhesió de qualsevol administració pública tant de caràcter institucional com de base territorial 

amb competències sobre l’objecte del Consorci i que mostri un interès comú amb les finalitats 

pròpies de l’ens, així com per l’adhesió de qualsevol entitat privada sense afany de lucre que 

tingui una finalitat d’interès públic concurrent amb les finalitats pròpies del Consorci. 

 

Sense perjudici de la projecció externa que pugui adquirir el Consorci, el seu àmbit d'actuació 

preferent serà el territori dels municipis consorciats. 

 

Article 4 
Seu social 
 
El Consorci de Turisme de ........................ tindrà el seu domicili a …………. . Aquest domicili 

podrà ser modificat per acord de la majoria dels membres del Consorci, representats en el seu 

Consell General; la qual cosa es notificarà a tots els ens consorciats i, alhora, es farà públic a 

través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i d'un diari de gran difusió. El canvi de 

domicili es comunicarà simultàniament a les administracions estatal i autonòmica. 

 

La Presidència del Consorci podrà disposar, si s’escau, que les sessions dels òrgans col·legiats 

se celebrin a la seu de qualsevol dels ens i entitats consorciades o en un indret diferent. 

 

Article 5 
Règim jurídic 
 

El Consorci en tant que entitat pública constituïda per temps indefinit, es regeix per aquests 

estatuts, pel reglament intern que en concreti l’organització, funcionament i l’ordenació de les 

diverses activitats, i supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables en 

atenció al caràcter local del Consorci. 

 

Article 6 
Finalitats del Consorci 
 

Constitueix l’objectiu essencial del Consorci de Turisme de ........................ la millora, la 

promoció i el foment del turisme del territori anomenat ……………………., i per a aquesta 

finalitat pot dur a terme les funcions següents: 

 Promoure activitats destinades a incrementar la demanda turística  

 Gestionar, promoure i realitzar totes aquelles activitats que puguin beneficiar 

l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística de ......................... 

 Promoure la presència activa de ....................... com a destinació als mercats turístics, 

procurant la coordinació dels sectors interessats en el turisme. 
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 Afavorir, possibilitar i ajudar l’adequació de les estructures i dels serveis a l’oferta 

turística, donant suport a la iniciativa privada del sector. 

 Afavorir i promoure la celebració de convencions, reunions i activitats anàlogues, al 

territori o a fora. 

 Potenciar el sector turístic en aquells aspectes relacionats amb l’allotjament, la 

restauració, les activitats i els serveis complementaris, els recursos i els atractius del 

territori i l’oferta turística de qualitat de tots ells. 

 Estudiar, analitzar i diagnosticar els problemes turístics de la comarca i adoptar o 

proposar les mesures més adients per a resoldre’ls. 

 Elaborar i difondre el material de divulgació, de publicitat i d’imatge necessari a fi de 

donar a conèixer els recursos de l’........................ i fomentar la captació de visitants. 

 Col·laborar amb altres entitats públiques i privades en la promoció de l’........................ 

en benefici de l’atracció de visitants i la millora de l’oferta. 

 Promoure i participar, en el seu cas, en concerts i convenis amb altres organismes per 

a la realització d’accions de promoció turística del territori. 

 Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors sòcio-culturals del territori, 

avançant cap a un model de turisme sostenible. 

 Estudiar i analitzar la situació del turisme a la comarca, oferint la informació obtinguda 

al sector. 

 Coordinar, dinamitzar i ajudar a tots els sectors interessats en el foment del turisme. 

 Gestionar equipaments i instal·lacions d’interès turístic per al territori. 

 Aquelles altres que les entitats consorciades li puguin encarregar. 

 

Article 7 
Atribucions 
 

Per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències, el Consorci, 

d’acord amb l’ordenament jurídic, tindrà plena capacitat jurídica per adquirir, posseir i disposar 

de béns, celebrar contractes, obligar-se i exercitar les accions previstes en les lleis. 

 

TÍTOL II 
ÒRGANS, COMPETÈNCIES I RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL CONSORCI 
 
Article 8 
Òrgans de govern i d’administració 
 

El govern, l’administració i la representació de l’organisme està a càrrec dels òrgans següents: 

a) El Consell General 

b) El Comitè Executiu 

c) La Presidència 
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d) Les Vice-presidències 

e) La Direcció-gerència 

 

 

Secció primera  El Consell General 

Article 9.  
Concepte 
 

El Consell General és l’òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l’orientació i fixació 

de les grans línies d’actuació del Consorci. 

 

Article 10 
Composició 
 

El Consell General estarà constituït per: 

a) Una vocalia representant de la Diputació de Barcelona. 

b) Una vocalia representant de cada ajuntament consorciat. 

c) Un nombre de vocalies igual al de l’apartat anterior, en representació de les entitats 

privades elegides per les pròpies entitats. 

d) Una Direcció-gerència del Consorci, que assistirà amb veu però sense vot 

e) Les representacions de les organitzacions o entitats que poguessin incorporar-se al 

Consorci, respectant el criteris de representació anteriors. 

 

Els membres del Consell General són nomenats i substituïts lliurement per les entitats 

integrants del Consorci, coincidint amb el nomenament de representants dels ens locals als 

diferents organismes com a conseqüència de les eleccions locals. Quan la representació d’un 

ens vingui donada pel caràcter electiu del càrrec dins d’aquell, el nomenament i el cessament 

hauran de tenir necessàriament aquest caràcter. La durada màxima del mandat serà de quatre 

anys i podrà ser renovat per períodes de temps iguals. 

 

En tot cas, en qualsevol moment els ens i les entitats consorciades podran remoure qualsevol 

de les vocalies per ells designades i procedir a una nova designació. 

 

Article 11. 
Competències 
 

Seran competències del Consell General: 

a) Dirigir i supervisar les diferents línies d’actuació del Consorci, en ordre a la consecució de 

les finalitats de l’ens. 

b) Aprovar el pressupost i les bases d’execució. 
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c) Aprovar el Compte General. 

d) Disposar i alienar béns i drets del Consorci i transigir sobre ells. 

e) Establir les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeixi i aprovar els 

corresponents reglaments. 

f) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, així com la fixació de les 

retribucions dels treballadors de l’ens. 

g) Nomenar les Vice-presidències del Consorci. 

h) Designar i nomenar els membres del Comitè Executiu. 

i) Aprovar la memòria anual de les activitats realitzades. 

j) Aprovar les propostes d’integració de nous membres. 

k) Aprovar la proposta de modificació dels estatuts. 

l) Proposar a les entitats consorciades la dissolució i la liquidació del Consorci. 

m) Conèixer dels convenis que el Consorci hagi de formalitzar amb altres persones o entitats, 

públiques o privades. 

n) Ser informat de les actuacions de la resta d’òrgans i de la gestió ordinària de l’organisme, i 

efectuar-ne el seguiment. 

o) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, d’acord amb el previst en les bases 

d’execució del pressupost. 

p) Aprovar les modificacions pressupostàries, de conformitat amb allò que disposin les bases 

d’execució del pressupost. 

q) Nomenar i cessar la persona que ocupi la Direcció gerència, a proposta de la Presidència i 

les Vice-presidències. 

r) Aprovar el Reglament de règim intern. 

s) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació quan se superi el que estableix l’art. 14 

a) i autoritzar i disposar les despeses quan se superi el que estableix l’article 14 h) 

t) Crear les Comissions de treball que es considerin oportunes. 

u) Qualsevol altra que la legislació de règim local atribueix al Ple per exigir la seva aprovació 

una majoria especial. 

 

 

Secció segona  El Comitè Executiu 

 

Article 12 
Concepte 
 
El Comitè Executiu és l’òrgan que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci. 
 

 

Article 13 
Composició 
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Són membres del Comitè Executiu, d’entre els membres del Consell General, els següents: 

a) La Presidència del Consorci 

b) La Vice-presidència primera del Consorci 

c) La Vice-presidència segona del Consorci 

d) La Vice-presidència tercera del Consorci 

e) Dues vocalies designades i nomenades pel Consell General d’entre els representants dels 

ens privats.  

f) Dues vocalies designades i nomenades pel Consell General d’entre els representants dels 

ens locals consorciats. 

g) La Direcció-gerència del Consorci que assistirà amb veu però sense vot. 

 

Els membres del Comitè Executiu deixen de ser-ho quan deixen de pertànyer al Consell 

General. 

 

 

Article 14 
Competències 
 

a) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació els imports dels quals siguin superiors a 

les quantitats següents: 

b) a.1) En els d’obres, més de cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros amb tres 

cèntims (150.253’03 €). 

c) a.2) En els de gestió de serveis públics, en els de serveis, en els de subministraments, en 

els administratius especials i en els privats, més de seixanta mil cent-un euros amb vint-i-un 

cèntims (60.101’21 EUR). 

d) a.3) En els de consultoria i assistència, més de trenta mil cinquanta euros amb seixanta-un 

cèntims (30.050’61 EUR). 

e) Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses les 

plurianuals, sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre de quatre anualitats. Aquesta 

limitació no regirà en l’arrendament d’immobles. 

f) Aprovar les modificacions pressupostàries, de conformitat amb allò que disposin les bases 

d’execució de pressupost. 

g) Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades. 

h) Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l’organisme. 

i) Exercitar tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i interessos de 

l’organisme davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció. 

j) Adoptar les mesures necessàries per a la provisió de les places i llocs de treball del 

personal no permanent de l’organisme. 
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k) Acceptar o refusar les donacions, herències i deixes a favor del Consorci. 

l) En l’àmbit de les seves competències, l’autorització i la disposició de despeses, incloses les 

plurianuals, sempre que en aquest darrer cas s’observin les prescripcions següents: 

m) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats. 

n) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les transferències 

corrents que en derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o privades sense ànim 

de lucre, no se superin els percentatges del 70 per cent per a l’exercici següent immediat, 

del 60 per cent per al segon exercici, i del 50 per cent, per al tercer i quart exercicis, 

percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s 

l’obligació. 

o) Adoptar els acords de proposta en relació amb l’exercici de competències reservades al 

Consell General. 

 

Secció tercera  La Presidència 

Article 15 
Concepte 
 

La Presidència del Consorci,  i per extensió del Consell General  i del Comitè Executiu, és 

l’òrgan que ostenta la màxima representació de l’ens i en dirigeix el govern i l’administració. 

 

La Presidència del Consorci l'exerciran de manera rotatòria, per períodes de dos anys, els 

representants dels ajuntaments consorciats. (es pot preveure alternativa) 

 

La Presidència del primer període correspondrà al representant de l'Ajuntament de ……….., i en 

períodes successius als representants de l'ajuntament que es designi per consens sense 

possibilitat de dos mandats consecutius, i que la puguin ostentar tots els ajuntaments. 

 

La Presidència representarà el Consorci a tots els efectes, i podrà comparèixer sense 

necessitat de poder previ i especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de 

qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, públiques i privades, 

físiques i jurídiques. 

 

 

Article 16 
Competències 
 

a) Representar l’organisme en els actes que ho requereixin i subscriure, en l’esmentada 

qualitat, qualsevol tipus de documents que siguin necessaris per a la consecució de les 

seves finalitats. 
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b) Proposar amb les Vice-presidències el nomenament de la persona que ocupi la Direcció-

gerència. 

c) Formar l’Ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels òrgans 

col·legiats, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat.  

d) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui comprès entre 

els límits quantitatius següents: 

e) d.1) En els d’obres, més de trenta mil cinquanta euros amb 61 cèntims (30.050’61 €) i que 

no superin els cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros amb tres cèntims 

(150.253’03 €). 

f) d.2) En els de serveis i subministraments, més de dotze mil vint euros amb vint-i-quatre 

cèntims (12.020’24 €) i que no superin els seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims 

(60.101’21 €). 

g) d.3) En els de gestió de serveis públics, en els administratius especials i en els privats, més 

de sis mil deu euros amb 12 cèntims (6.010,12 €) i que no superin els seixanta mil cent un 

euros amb vint-i-un cèntims (60.101’21 EUR). 

h) d.4) En els de consultoria i assistència, més de dotze mil vint euros amb vint-i-quatre 

cèntims (12.020’24 EUR) i que no superin trenta mil cinquanta euros amb 61 cèntims 

(30.50’61 EUR). 

i) Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses les 

plurianuals, sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre de quatre anualitats. Aquesta 

limitació no regirà en l’arrendament d’immobles. 

j) Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments. 

k) Retre els estats de comptes de l’organisme. 

l) Aprovar la liquidació del pressupost. 

m) Aprovar les modificacions pressupostàries, quan aquestes no siguin competència d’un altre 

òrgan, segons el que disposin les corresponents bases d’execució. 

n) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit d’acord amb el previst en les bases 

d’execució del pressupost. 

o) L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents. 

p) Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies de l’ens, 

la legislació estatal o autonòmica atribueixin a la Presidència de l’entitat local i no siguin 

indelegables o no estiguin atribuïdes a un altre òrgan pels presents estatuts. 

q) Exercir en casos d’urgència les funcions encomanades als òrgans col·legiats, donant 

compte de les resolucions adoptades en la propera reunió dels respectius òrgans. 

r) Qualsevol altre assumpte de naturalesa anàloga que sigui competència del Consorci i que 

no estigui reservat de forma expressa a altres dels seus òrgans, així com les competències 

que siguin previstes en els estatuts o li siguin delegades. 
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Secció quarta  Les Vice-presidències 

Article 17 
Concepte i atribucions 
 

Les Vice-presidències, en nombre de tres, substituiran la Presidència i assumiran les seves 

atribucions, per ordre de designació, en els casos de vacant, absència o malaltia i exerciran les 

funcions que els delegui la Presidència. 

 

Article 18 
Representació 
 

La Vice-presidència primera l’exercirà el representant de la Diputació de Barcelona amb caràcter 

permanent. 

La Vice-presidència segona l’exercirà un representat d’un ajuntament diferent del que ostenta 

la Presidència. S’escollirà pel mateix sistema que la Presidència i la del primer període 

correspondrà al representant de l'Ajuntament de ………………. .  

La Vice-presidència tercera l’exercirà un representat del sector privat designat d’entre els ens 

privats que formen part del Consorci . 

 

Secció cinquena La  Direcció-gerència 

 

Article 19 
Concepte 
 

La Direcció-gerència és l’òrgan de gestió que assumeix la gestió econòmica-administrativa del 

Consorci. 

 

El Comitè Executiu, pel quòrum de majoria absoluta, i a proposta de la Presidència i de les 

Vice-presidències proposarà la persona per ocupar la Direcció–gerència del Consorci. El 

nomenament serà competència del Consell General. 

 

La relació jurídica d’ocupació amb la persona proposada es formalitzarà d’acord amb les 

normes aplicables a la naturalesa del càrrec. 

 

 

Article 20 
Competències i funcions 
 

a) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions particulars 

que exigeixi el seu millor compliment. 
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b) Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l’ens, de 

conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, 

administratius i de gestió. 

c) Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de plantilla i 

la relació i la classificació de llocs de treball. 

d) Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de l’organisme, 

proposar la instrucció d’expedients disciplinaris i exercir el control del personal. 

e) Aprovar i adjudicar contractes menors amb els imports següents: 

f) e.1) D’obres, fins a trenta mil cinquanta euros amb seixanta-un cèntims (30.050’61€). 

g) e.2) De subministraments, de serveis i de consultoria i assistència, fins a dotze mil vint 

euros amb vint-i-quatre cèntims (12.020’24 EUR). 

h) Aprovar i adjudicar la resta de contractes administratius i els privats, fins al límit de sis mil 

deu euros amb dotze cèntims (6.010,12 EUR). 

i) Prendre les mesures necessàries per coordinar i dirigir les actuacions administratives. 

j) Contractar les suplències en cas de vacances, malaltia o altres substitucions del personal 

del Consorci. 

k) Coordinar el funcionament del grup de competitivitat. 

l) Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern. 

 

 

Secció sisena  Règim de delegació de competències 

Article 21 
Delegació de competències 
 

Llevat de les assignades al Consell General, les competències atribuïdes a la resta d’òrgans de 

l’ens seran susceptibles de delegació, de conformitat amb el règim general que regula aquesta 

figura. 

 

En tot cas, la delegació de l’exercici de les competències assignades als òrgans esmentats 

exigirà el compliment dels requisits següents: 

 

Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l’òrgan que tingui assignada la competència. 

Que es fixi l’àmbit d’assumptes, les facultats delegades i les condicions especials. 

Que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

 

Secció setena  Règim de sessions dels òrgans col·legiats. 

Article 22 
Quòrum d’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats 
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En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions dels òrgans 

col·legiats serà de la meitat més ú del nombre total dels seus membres. 

 

En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència d’un terç del nombre 

legal de membres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió. 

 

En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones que 

ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que d’acord amb les previsions 

d’aquests estatuts els substitueixin. 

 

En el cas que, per no assolir-se el quòrum exigit, no se celebrés la sessió, podrà tenir lloc una 

reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat inclosos en 

l’ordre del dia. 

 

De concórrer les circumstàncies indicades en el paràgraf anterior, quedaran acreditades les 

raons d’urgència per tal que la Presidència, si així ho considera oportú, exerceixi les 

competències de l’òrgan col·legiat, al qual se’n donarà compte, en la sessió següent que 

celebri, a l’efecte de ratificació. 

 

 

Article 23 
Funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats. 
 

El Consell General es reunirà, com a mínim, una vegada al semestre en sessió ordinària. 
 
El Comitè Executiu es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre en sessió ordinària. 
 
El Consell General i el Comitè Executiu es reuniran en sessió extraordinària sempre que ho 

consideri necessari la Presidència o a petició d’una quarta part dels membres. 

 

La fixació de les dates de les sessions es determinarà per la Presidència, vetllant per mantenir 

una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries. 

 

A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que 

exerceixin els càrrecs de secretari, interventor i tresorer o funcionaris en qui hagin delegat. A 

criteri de la Presidència podran ser convocats altres responsables de l’ens o persones alienes 

que informaran o assessoraran a l’òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals es 

requereixi la seva presència. 
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En tot allò no previst en aquests estatuts, regiran les prescripcions establertes per la legislació 

local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats. 

 

 

Article 24 
Adopció d’acords dels òrgans de govern. 
 
Llevat dels assumptes que requereixen majories especials, els acords seran adoptats per 

majoria simple dels membres presents, entenent com a tal la que es produeix quan els vots a 

favor superen els vots en contra.  

 

Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se’n torna a produir de nou decidirà la 

Presidència amb el seu vot de qualitat. 

 

El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l’òrgan també podran abstenir-se de votar. 
 

 

TÍTOL III 
PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI 
 
Article 25 
Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
 

El Consorci estarà assistit per una Secretaria, una Intervenció i una Tresoreria. 
 

La  Secretaria l’ocuparà la persona que ho sigui de l’ens que ostenti la Presidència del 

Consorci, o persona en qui delegui. 

 

La Intervenció l’ocuparà la persona que ho sigui de l’ens que ostenti la Presidència del 

Consorci, o persona en qui delegui. 

 

La  Tresoreria l’ocuparà la persona que ho sigui de l’ens que ostenti la Presidència del 

Consorci, o persona en qui delegui. 

 

La  Secretaria assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Consell General i del Comitè 

Executiu i aixecarà les actes corresponents. Així mateix, la Intervenció i la Tresoreria podran 

assistir a les sessions dels dits òrgans amb veu però sense vot. 

 

 

Article 26 
Plantilla de personal del Consorci 
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El personal al servei del Consorci, s'integrarà en la plantilla aprovada pel Consell General. 
 
 
Article 27 
Incorporació de personal al Consorci 
 

La selecció del personal del Consorci es farà a través de convocatòria, segons les bases que el 

Comitè Executiu elabori i aprovi i on es garantiran en tot cas els principis constitucionals 

d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

 

La contractació del personal del Consorci serà prioritàriament de caràcter laboral en qualsevol 

de les seves modalitats. Les entitats i les administracions públiques consorciades també 

podran adscriure personal al Consorci, d'acord amb la normativa d'aplicació, atenent a la seva 

procedència i la naturalesa de la seva relació d’ocupació. 

 

 
TÍTOL IV 
RÈGIM ECONÒMICO-FINANCER 
 
 
Article 28 
Pressupost, comptabilitat i control de la gestió econòmica 
 

El Consell General aprovarà anualment el pressupost del Consorci, que s’ajustarà a l’estructura 

prevista en la legislació de règim local. 

 

El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la comptabilitat pública, 

adaptat a la legislació de règim local. A aquests efectes, el Consell General assumirà les 

funcions de la Comissió Especial de Comptes. 

 

El control i fiscalització de la gestió econòmica del consorci correspondrà a la Intervenció de 

Fons, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de 

control d’eficàcia. 

 

 

Article 29 
Recursos del Consorci 
 

Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: 

 

a) Les aportacions dels organismes i de les entitats consorciades. 

b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta de 

serveis. 
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c) Subvencions, ajudes, herències i donatius. 

d) Operacions de crèdit 

e) Productes del seu patrimoni. 

f) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb els estatuts i les lleis. 

 

 

Article 30 
Aportacions dels ens i entitats consorciades 
 

Els ens i entitats consorciades acordaran la seva aportació al Consorci amb caràcter anual. 

Aquestes aportacions es consideraran a tots els efectes legals com a ingressos públics. 

 

Els ens i entitats membres i els que en el futur puguin adherir-se al Consorci consignaran 

anualment en el seus pressupostos les quantitats que conformin les seves aportacions al 

Consorci. 

 

 

Article 31 
Patrimoni del Consorci 
 

1.- Constitueix el patrimoni del Consorci: 

 

a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades. 

b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 

 

2.- El patrimoni del Consorci quedarà reflectit al corresponent inventari que revisarà i aprovarà 

el Consell General de forma anual. 

 

Article 32 
 

Els béns de domini públic i els patrimonials que els membres del Consorci li adscriguin, 

conserven llur qualificació originària i en els béns que li hagin estat cedits, les facultats de 

disposició del Consorci estaran limitades a les finalitats estatuàries concretades en cada acord 

de cessió. 
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TÍTOL V 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, SEPARACIÓ I INCORPORACIÓ DE MEMBRES I 
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
 
 
Article 33 
Modificació dels estatuts 
 

El Consell General, com a òrgan superior de govern adoptarà l'acord previ de modificació dels 

estatuts del Consorci. Aquest acord previ haurà de ser ratificat per a la seva validesa pels ens i 

entitats consorciats. La modificació haurà de ser acordada amb les mateixes formalitats i 

requisits que per l'aprovació d'aquests estatuts. 

 

 

Article 34 
Separació de membres 
 

Cadascun dels ens i entitats consorciades podrà separar-se del Consorci donant el 

corresponent preavís, amb un mínim de sis mesos d’antelació. Haurà d’estar al corrent en el 

compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i haurà de garantir el compliment 

dels pendents. 

 

Rebut el preavís de separació d’algun membre es reunirà el Consell General per tal d’impulsar, 

si s’escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, eventualment, la 

dissolució del Consorci. 

 

El Consell General podrà acordar, per majoria de dos terços dels seus membres, l’expulsió 

d’algun membre del Consorci sempre que concorri justa causa. 

 

S’entendrà justa causa per acordar l’expulsió d’algun membre del Consorci, la seva actuació 

contrària a les finalitats de l’entitat, als seus estatuts o als acords dels òrgans que hagin estat 

adoptats vàlidament. 

 

L’acord d’expulsió serà executiu quan hagi estat notificat a l’interessat, sens perjudici dels 

recursos que pugui interposar. Malgrat l’expulsi, l’entitat separada del Consorci continuarà 

obligada a satisfer les seves obligacions pendents. 

 

Article 35 
Incorporació de membres 
 

La incorporació de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que vulguin 

col·laborar en la consecució dels seus objectius requerirà el compliment de la normativa legal 
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vigent i la formalització d’un conveni d’adhesió on s’especificaran les condicions d’integració, 

les obligacions adquirides i l’acceptació dels estatuts. 

 

Article 36 
Dissolució del Consorci 
 

El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

 

Per compliment de les seves finalitats. 

Per acord del Consell General, adoptat amb el vot favorable d’un mínim de les dues terceres 

parts dels ens consorciats. Cas de no assolir-se els acords esmentats, cada ens consorciat 

conservarà el seu dret de separació, d’acord amb l’establert a l’article 34. 

Per impossibilitat de continuar en funcionament. 

Per la separació d’un o diversos membres, si amb això el Consorci esdevé inoperant. 

Per incompliment de l’objecte. 

Per transformació del consorci en un altre ens. 

 

L’acord del Consell General sobre dissolució del Consorci especificarà la forma de liquidar el 

seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions als ens i entitats consorciades, 

basant-se en la ponderació dels criteris de preservació de l’interès públic i d’equitat respecte a 

les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la durada del Consorci. 

 

 

TÍTOL VI 
RÈGIM JURÍDIC DE LA IMPUGNACIÓ DELS ACORDS I DE LES RESOLUCIONS 
 
 
Article 37 
 

Els acords i les resolucions dels òrgans de govern del Consorci exhaureixen la via 

administrativa i contra aquests es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, d'acord amb 

el que estableix l'article 116 de la Llei 30/1992, i així mateix podrà ser interposat recurs 

directament en via contenciosa administrativa. En matèria tributària aquest recurs de reposició 

tindrà caràcter preceptiu. 

 

D'acord amb la matèria objecte de recurs es podran interposar les accions en la via 

jurisdiccional que sigui competent per raó de la matèria. 
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Article 38 
Normativa legal d’aplicació 
 
La remissió que aquests estatuts fan a les normes legals, s'entendrà referida a les successives 

que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents al moment 

de la seva aprovació. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 

El Consorci podrà constituir Comissions de Treball, que podran crear-se pel Consell General, 

per a l’estudi i el seguiment dels diferents projectes, activitats o serveis de l’ens. En l’acord de 

creació es determinarà la finalitat, composició i termini de vigència.  

 

El Consorci fomentarà la creació i conservació d’un grup d’opinió o grup de competitivitat, que 

tindrà com a objectiu aglutinar persones físiques o jurídiques que, fruit del debat intern del grup, 

puguin proposar al Consorci actuacions i mesures adreçades a millorar la qualitat dels serveis i 

a fer el turisme de ………………………. més competitiu en el mercat turístic. 

El funcionament d’aquest grup es podrà regular mitjançant una normativa de funcionament 

intern i hi podran participar totes les persones que, a títol individual o col·lectiu, vulguin 

contribuir al desenvolupament del turisme, del sector públic o privat, de manera totalment 

voluntària i desinteressada. 

El membres d’aquest grup de competitivitat podran formar part de les Comissions de Treball, 

en els termes fixats en l’acord de creació i competències d’aquests.  
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ANNEX 3: MODEL CONTRACTE – PROGRAMA AMB ENS 

COMARCALS DE GESTIÓ TURÍSTICA 

 
CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI DE 
TURISME DEL XXXXXXXXXX AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS 
RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE 
LA COMARCA DEL XXXXXXXXXX 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, i facultat d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, 
de data 14 d’abril de 2016  (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016); assistit per 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació de data 13/11/2015 (núm. 10481/15),  publicat al BOPB de 
26/11/2015. 

 
De l’altra, el CONSORCI DE TURISME DEL XXXXXXXXXX, representat pel  seu president Sr. 
XXXXXXXXXXXXXX, assistit pel secretari Sr. XXXXXXXXXXXXXXX.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

I. La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Turisme treballa, en tant 
que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de 
dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació o pel 
desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis en el mercat 
intern i extern. 

La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, estableix en el seu article 71 el règim 
de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per la legislació de règim 
local,  establint que correspon a les diputacions provincials: 

“... 

La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial 
La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació amb tots els ens 
locals afectats. 
L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en qualsevol aspecte 
que millori la seva competitivitat turística 
L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció derivades de l’àmbit 
privat del sector turístic. 
La participació en la formulació de les eines de planificació turística del conjunt del país...” 
 
El desenvolupament territorial turístic de les comarques de Barcelona s’ha instrumentat per 
mitjà d’un desplegament territorial de l’acció turística. Aquest desplegament s’explica pel procés 
de planificació territorial del turisme efectuat a la província de Barcelona a partir de les 
conclusions del Pla Estratègic del Turisme Sostenible a la província de Barcelona (1997). 
L’aplicació del Pla, en la seva vessant territorial, va tenir com a conseqüència directa la 
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necessitat d’articular unes estructures de gestió supramunicipals del turisme a la província en 
aquells territoris on no existia una figura similar i que es van materialitzar sota la figura jurídica 
de consorcis. 

 
 
La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió territorial del 
turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va integrar-se com a membre 
de ple dret en aquells pre-existents. L’objecte d’aquests consorcis ha estat contribuir al 
creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori corresponent d’una forma 
sostenible amb els recursos naturals i els valors socioculturals. La Diputació de Barcelona ha 
participat en un total de setze consorcis, aportant assessorament tècnic i suport econòmic. 
 
L’any  2009 es va dur a terme una anàlisi o reflexió estratègica sobre l’evolució d’aquest 
conjunt de consorcis, la seva viabilitat en el nou context econòmic i social, del que se’n va 
derivar els fets que es van concretar el 2012: la separació de la Diputació de Barcelona de tots i 
cada un dels consorcis turístics dels que en va formar part i el tancament d’alguns d’aquests 
consorcis. 
 
Així, a partir de l’any 2012 es va signar un conveni de gestió estratègica entre la Diputació de 
Barcelona i cada un dels ens comarcals de gestió turística, amb una vigència pels 4 anys 2012-
2015, per tal de regular les prestacions i contraprestacions, al mateix temps que permetre 
alinear l’estratègia del conjunt. 
 
A partir del període 2012-2015 la relació de la Diputació de Barcelona amb aquesta xarxa 
territorial comarcal del turisme es materialitza a través d’uns Contractes Programes de 
col•laboració com a instruments de gestió estratègica amb caràcter quadrianual. 
 
El balanç d’aplicació d’aquests convenis es considera positiu de forma general, ja que en 
termes generals ha contribuït a l’alineació dels eixos de treball entre la Gerència de Serveis de 
Turisme i el conjunt d’ens comarcals de la xarxa territorial de turisme. Tanmateix es considera 
que aquest model és perfectible i per tant cal redefinir algunes de les bases de l’acord que 
s’establien, en particular a l’hora de definir els criteris que permetin establir les  aportacions 
econòmiques. 
 
II. El Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX , és una entitat pública que té com a objectiu 
essencial la millora, la promoció i el foment del turisme en general del territori . En l’actualitat el 
Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX, està integrat 
perXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i el Consell Comarcal de XXXXXXXXXX. 
 
III. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de Serveis 
de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consorci de Turisme del 
XXXXXXXXXX planteja la necessitat de continuar treballant en la gestió territorial del turisme 
que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el sector turístic i la situació 
econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació 
estratègica. 
 
Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que cal fer 
per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades les comarques, 
en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme 
del XXXXXXXXXX, ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de 
concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han d’articular 
aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha d’incloure, com a 
mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels resultats que s’han 
d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de sotmetre la seva activitat i 
l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a aconseguir.  
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IV. Que el Contracte Programa va ser aprovat per decret de presidència de data 20 de juliol 

de 2016. 

Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del 
XXXXXXXXXX, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest Contracte 
Programa que es regirà pels següents: 
 
 

PACTES 
 

Primer.- Objecte 
 
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX, per desenvolupar els instruments de 
gestió turística de la comarca, amb una vigència màxima quadriennal. 
 
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius 
estratègics que són la base dels plans d’accions que anyalment aprovarà el Consorci de 
Turisme del XXXXXXXXXX, en què es concretaran unes actuacions avaluables a partir 
d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles. 
 
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa 
 
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la vigència 
del Contracte Programa s’establiran en un Pla d’Accions, que per l’any 2016 s’adjunta com a 
annex II del present Contracte Programa, i que per als anys posteriors s’haurà de definir abans 
de finalitzar el tercer trimestre de l’any immediatament anterior, i que configurarà l’aportació a 
realitzar per part de Diputació de Barcelona. 
 
Les accions que inclou el Pla d’Accions s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. La 
Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la seva 
demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de, com a 
mínim, dos objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el Consorci de 
Turisme del XXXXXXXXXX, en el seu Pla d’Accions.  
 
Aquests objectius són: 
 

 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del Turisme 

que inclou la qualitat com a etapa prèvia i necessària. 

L’aposta per la qualitat turística ha permès orientar el treball en destinació cap a tres 
grans reptes: 

 El treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic. 

 L’orientació al client i el treball orientat a la hospitalitat i l’acollida del visitant. 

 Una millora continua dels serveis amb la creació de productes més sostenibles 

i més eficients. 

A partir d’aquests reptes convé dirigir els esforços de la gestió del turisme en destinació 
de manera clara cap a la sostenibilitat turística. 

 

 Orientar la destinació comarcal cap a la nova estratègia de qualificació i de 

màrqueting de Catalunya, de les marques i segells de l’Agència Catalana de 

Turisme. 
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El Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX facilitarà la implantació d’aquestes marques 
i segells a mesura que es vagin desenvolupant per part de l’Agència Catalana de 
Turisme, d’acord amb les destinacions locals implicades en cada cas i amb el sector 
privat. 

 
La Diputació facilitarà eines tècniques i recursos formatius als ens comarcals per tal 
que aquests puguin contribuir a la qualificació de l’oferta en base a aquesta estratègia 
de l’Agència Catalana de Turisme. 

 
A més, el Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX es compromet a incorporar les següents 
línies de treball en el seu pla d’actuacions: 
 

Promoció de la destinació comarcal al mercat català. 
 
Col•laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en l’obtenció de dades per a 
l’estadística i obtenció de coneixement estratègic. 
 
Col•laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme  en la promoció internacional de la 
destinació comarcal. 
 
Col•laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en promoure la innovació de l’oferta 
turística i en la concreció de nous productes turístics. 
 
Participar en el programa de Punts d’Informació Turística (PIT) i en la generació d’una 
xarxa d’informació turística que doni a conèixer les activitats existents a les comarques de 
Barcelona. 
 
Col•laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de coneixement 
promoguts des de la Gerència de Serveis de Turisme. 
 
Mantenir actualitzat el MAPA DE LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA MUNICIPAL de la seva 
comarca, el qual serà compartit amb la Gerència de Serveis de Turisme, i contribuir a la 
planificació turística en el seu àmbit territorial. 

 
Pel que fa als Plans d’acció anuals el Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX es compromet a 
desenvolupar una metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans anuals 
d’accions, d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de Serveis de 
Turisme. Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de treball incloent 
les determinacions en aquest Contracte Programa.  
 
El pla d’acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la Gerència 
de Serveis de Turisme. El Pla d’acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors de 
seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.  
 
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts 
 
Correspon a la Diputació de Barcelona donar suport en la creació de producte, l’assessorament 
tècnic i treballar en les estratègies de màrqueting, etc., segons plantejaments o línies de treball 
de l’ens comarcal. En aquest sentit  es compromet a dur a terme les accions de promoció 
turística fora de l’àmbit català, en mercats estatals i internacionals. 
 
Per altra banda la Diputació de Barcelona informarà al Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX 
del desenvolupament de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, 
tant pel que fa a l’avaluació de les peticions d’infraestructures turístiques en les Meses de 
Concertació com en les derivades del Catàleg anual de Serveis . 
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El Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX es compromet a integrar les voluntats dels sectors 
públics i privats de la comarca del XXXXXXXXXX tot intentant intensificar els treballs 
relacionats amb la creació de producte turístic i la millora de la competitivitat del territori. Per 
altra banda es compromet a coordinar-se amb la Diputació de Barcelona pel que fa a les 
accions de promoció incloses en els plans orientades a l’àmbit català, estatal i internacional.  
 
També es compromet a disposar d’un mecanisme de governança del turisme a la comarca, 
amb representació dels sectors públics i privats.  
 
 
 
 
Quart.- Assignació de recursos, pagament i justificació 
 
El grau  d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la Comissió 
de  seguiment que es crea a l’efecte i que es  refereix en el pacte sisè, en funció de l’assoliment 
dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present Contracte 
Programa.  
 
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com a 
base 3 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 
Aquests factors i la seva aplicació per al Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX queden fixats 
a l’annex II i seran objecte de revisió anual. 
 
Assignació recursos 2016 
 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a 2016 resta fixada en vuitanta-sis mil 
nou-cents vuit euros amb nou cèntims (86.908,09 €), sense perjudici que es puguin acordar 
aportacions complementàries en el marc del present Contracte Programa, d’acord amb els 
Plans d’Accions que anualment aprovi el Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX.  
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal xxxxxxxxxxx € 

Factor de gestió   xxxxxxxxxxx € 

Projecte singular xxxxxxxxxxx € 

Total xxxxxxxxxxx € 

 
A aquests imports s’haurà de descomptar 12.500,- € en concepte de factor de garantia i 
corrector, corresponents a l’aportació ja realitzada pel primer trimestre de l’any 2016, aprovat 
per decret de presidència número 955/16, en data  22 de febrer de 2016. Així, les quantitats 
resultants seran les següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal xxxxxxxxxxx € 

Factor de gestió   xxxxxxxxxxx € 

Projecte singular xxxxxxxxxxx € 
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Total xxxxxxxxxxx € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2016 rebrà el suport 
específic de xxxxxxx €, és el de “xxxxxxxxx”. 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector municipal”,  
“Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
 
- Pagament avançat per un import de xxxxxxxxx €, que es podrà fer efectiu a partir de la 

signatura del  Contracte Programa, prèvia justificació del pagament corresponent al primer 

trimestre de 2016. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre 

de 2016. 

 
- Pagament avançat per un import de xxxxxxxx €, es realitzarà quan es justifiqui el pagament 

anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 31 de desembre de 2016.  

 
- Pagament per un import de xxxxxxxxx €, import corresponent al factor de gestió. Aquest 

pagament es farà contra la justificació total de l’import restant pendent de justificació. 

S’haurà de presentar com a màxim el 31 de març de 2017 i haurà d’anar acompanyada de 

la següent documentació: 

 Memòria final de les activitats realitzades 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris  

descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 

suport 

 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, el Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX 
haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà 
facilitat per aquesta Diputació, on el secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el 
següent: 
 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 

justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses es podran 

incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, despeses de 

personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i 

altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran justificar 

despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per a ser 

admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III del 

present contracte programa. Les despeses hauran de ser del període comprès 

entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016. 

 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 

altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 

justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 

l’actuació. 
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 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 

inclòs l’IVA deduïble. 

 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 

parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
 
Assignació de recursos resta d’exercicis 
 
L’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del contracte 
programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions econòmiques, es 
determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en el sí de la Comissió de 
seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els 
compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, 
sense necessitat de formalització d’addenda.   
 
La forma de pagament es farà de la següent manera: 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que es farà 

efectiu una vegada fixada i  aprovada l’assignació anual i sempre que estigui justificat la 

totalitat dels imports corresponents a l’any anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 

com a màxim el 30 de juny. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports corresponents 

a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de 

setembre.  

 

- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de “factor de 

garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una vegada es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 31 de 

desembre.  

 

- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la justificació 

total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a màxim el 31 de 

març de l’any següent. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris  

descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 

suport 

 
La documentació a presentar per a fer les justificacions serà la mateixa que la que s’ha de 
presentar el primer any.  
 
Cinquè.- Vigència del Contracte Programa 
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Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de 
desembre de 2019. 
 
Sisè.- Comissió de seguiment 
 
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present Contracte 
Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària i un màxim 
de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà formada, per part de 
la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona en qui delegui) i personal 
directiu o tècnic; i per part de al Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX pel seu president (o 
persona en qui delegui) i altres electes i/o personal tècnic.  
 
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació de 
Barcelona 
 
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de seguiment 
tindrà en compte el seu grau d’assoliment. 
 
Per valorar l’acció general del Consorci de Turisme del XXXXXXXXXX i l’evolució turística de 
l’àmbit territorial que abasta, s’utilitzarà un sistema d’avaluació basat en indicadors que es 
deriven dels sis àmbits de treball següents: activitat turística, producte turístic, cobertura 
territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i gestió i planificació). També 
es tindran en compte indicadors que ofereixin dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, 
l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció del visitant. 
  
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions 
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats. 
 
 
Setè.- Revisió del Contracte Programa i modificació 
 
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de 
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de 
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits 
extraordinaris que es puguin plantejar. 
 
Vuitè.- Confidencialitat 
 
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa com 
després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació que li hagi 
estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les actuacions que pel 
present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o societat, ni la usarà de cap 
manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest Contracte Programa. 
 
Novè.- Causes de resolució  
 
El present Contracte Programa podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la 
seva vigència en els supòsits següents: 
 

 Mutu acord de les parts. 

 Incompliment d’alguna de els obligacions establertes en els pactes del Contracte 

Programa. 
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 Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les finalitats previstes en el Contracte 

Programa. 

 Per les causes establertes en la legislació vigent. 

La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un mínim 
de trenta dies d’antelació. 
 
Desè.- Modificacions del Contracte Programa 
 
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els acords 
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte Programa. 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte 

Programa. 

Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues 
parts. 
 
 
Onzè.- Règim jurídic 
 
El present Contracte Programa tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la llei 26/2010, de 3 
d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la 
resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Contracte Programa. 
 
D’acord amb el previst a l’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el present Contracte 
Programa queda exclòs del seu àmbit d’aplicació. 
 
Dotzè.- Jurisdicció competent. 
 
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin competents, per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada 
o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La 
desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del 
Contracte Programa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present Contracte Programa, 
per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
 
 
 
PEL CONSORCI DE TURISME    PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
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ANNEX 4: QÜESTIONARI ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 

COMPLET 

 

INICIAL / COMUNA 

Presentació 

 Presentació objectius estudi: anàlisi retrospectiva de l’obra de la Diputació de 

Barcelona en matèria de turisme, partint de les experiències i opinions dels seus 

protagonistes, i analitzant els fets més rellevants. 

 Resultats de l’estudi: reflexió coral sobre el paper de la Diputació en el 

desenvolupament turístic de la demarcació de Barcelona. 

 Dinàmica de l’entrevista: durada, permís per enregistrar (ús exclusiu i confidencial 

dels investigadors), Agraïment per la predisposició i la llibertat d’opinió i d’anàlisi; 

retorn resultats a mans de la Diputació de Barcelona. 

 

7. Perfil professional i institucional 

 La seva situació professional/institucional i relació amb la Diputació de Barcelona 

durant el període de temps que s’hi va relacionar (o s’hi relaciona). 

 

8. La fotografia del moment (“històric”) 

 Descripció del “moment”(en el que l’informant intervé): l’estat del territori; el turisme 

(mercats, oferta, tendències...); les relacions entre agents (dins i fora del territori); 

les principals accions polítiques i institucionals en relació a la promoció i gestió 

turística; fets clau i transcendents; l’obra de la Diputació en “aquell moment”. 

Adaptable segons cada cas (important: demanar que es faci un exercici de 

retrospectiva, buscar la fotografia del moment, demanar que descrigui el passat i la 

seva evolució) / (evitar que es parli del present o del futur). 

 

9. Model turístic? 

 Podem parlar d’un model turístic propi de la demarcació de Barcelona? 

 Quines característiques té?  

 Quins valors el fan únic? 

 En quina mesura la Diputació de Barcelona ha estat creadora/propulsora d’aquest 

model turístic? 

 Quina és la relació d’aquest model amb la destinació Catalunya? 

 Quina és la relació d’aquest model amb la destinació Barcelona (ciutat)? 
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10. El turisme com a element de promoció econòmica i valorització cultural; el 

turisme com a motor de desenvolupament territorial 

 En quina mesura el turisme constitueix un element de promoció econòmica i 

valorització cultural del territori? 

 La importància del turisme en el desenvolupament territorial (local i conjunt). 

 Lligams del turisme amb el territori. 

 

11. Valoració històrica i de conjunt de l’obra de la Diputació i del desenvolupament 

turístic del territori 

 En termes generals, valorar la intervenció de la Diputació de Barcelona en matèria 

de desenvolupament turístic del territori (territori concret, si és el cas, i tot el 

conjunt): els encerts i desencerts.  

La Diputació de Barcelona, en quina mesura ha estat un agent clau en el 

desenvolupament turístic del territori?  

Quines són les principals aportacions de la Diputació a favor del desenvolupament 

turístic del territori? 

Quina ha estat la relació de la Diputació de Barcelona amb els agents del territori 

(dins i fora la demarcació)? 

 

12. La mirada al futur: reptes del turisme, responsabilitats de la Diputació 

 En termes generals, pot valorar quins són els reptes actuals del territori en matèria 

de turisme? 

 Quin paper i responsabilitat considera que té la Diputació de Barcelona?  

(suggerir qüestions relacionades amb: posta en valor dels recursos; creació de 

marca; cohesió del territori; relacions sectorials; l’actual estratègia d’aliança amb 

Barcelona ciutat; etc. ). 

 

 

ESPECÍFIQUES 

 

Josep Cerveró  

1. L’aportació / visió de la consultoria al treball de la Diputació de Barcelona 

2. Els tres moments clau de la trajectòria de la Diputació de Barcelona; encerts i errors 

3. La Diputació de Barcelona ha aconseguit aglutinar un territori i crear una marca 

unitària? De quina manera? Amb quines característiques? 

4. Quins són els productes més destacats? I els productes pendents de potenciar? 

5. Relacions territorials (Catalunya – Barcelona –demarcació i ciutat-)  
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6. Relacions institucionals (Generalitat – Diputació)  (si ho creieu pertinent) 

 

Eulogi Bordas 

1. Creació i implantació del Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic de la Província de 

Barcelona del 1997: objectius, perspectives, reptes i conseqüències. 

2. Sobre marca: existeix una marca veritablement representativa del conjunt del territori? 

Com es defineix? Visibilitat i mercats als que atreu? Potencialitats i debilitats 

3. Productes i destinacions: complementarietat, competitivitat, rol de la destinació de la 

capital... 

 

Frederic Prieto 

1. Com a fundador de l’Àrea d’Esports i Turisme de la Diputació de Barcelona, quines 

eren les necessitats i justificacions de la creació d’aquesta Àrea? Quin context es vas 

trobar per desenvolupar-la? 

2. Referent a la Oficina de Turisme de Promoció Local i a la seva fundació: 

a. Quins eren els objectius de la seva creació?  

b. Quines necessitats cobria i quina direcció va pretendre la seva creació?  

c. Suports i aliances (polítiques, institucionals) que es van produir per a la seva 

fundació 

d. Expectatives de l’obra de l’Oficina? 

e. Valoració global dels resultats, a curt termini, i al llarg dels anys 

3. Visió de territori des de la Diputació de Barcelona –interessant preguntar-li per les 

funcions de la Diputació de Barcelona com a agent de desenvolupament turístic i la 

relació política i institucional amb altres agents  

 

 

Josep Mayoral 

1. Com a expert en temes territorials, en quina direcció anava l’especialització del Pla 

Estratègic de la Diputació de Barcelona cap a una vessant més territorial?  Quins 

objectius contemplava? Quines necessitats pretenia satisfer? Explica’ns un a 

comparativa entre les diferències entre el Pla Estratègic i la seva especialització 

territorial? 

2. La teva expertesa en l’àmbit de la Planificació Turística amb la Diputació de Barcelona, 

va contemplar un ampli treball i dedicació. Quins són els fets que recordes, més 

destacats i característics del triangle estratègic:  Diputació de Barcelona - Planificació 

Turística - Territori?  
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Jordi Serra 

1. En el context del Pla Estratègic de la província de Barcelona, i com a responsable del 

control i seguiment del mateix: 

a. Valoració dels principals resultats i rendiment del Pla  

b. Aspectes crítics o aspectes que no va resoldre el Pla 

c. Responsabilitats de la Diputació en la implementació de les accions del Pla 

d. Responsabilitats d’altres agents en la implementació de les accions del Pla 

2. Paper de l’administració supralocal en la promoció i desenvolupament turístic local: 

punts forts, febles, competències... 

3. Considerant que la Diputació té una clara vocació de contactar amb el territori i 

contribuir al seu desenvolupament, quins són els instruments més importants i eficaços 

per a portar-ho a terme? 

(Insistir paper del territori, en concret des de Sitges, una de les destinacions de 

referència del litoral català, de la demarcació de Barcelona i de la marca Catalunya; 

Sitges com a node, com a model de sol i platja, de turisme cultural i també d’oci i lleure) 

 

 
Josep Anton Matas 

TERRITORIAL  

1. El rol d’un municipi tractor com Sitges en el marc de la província, la comarca i la costa? 

2. Model turístic del litoral i encaix d’aquest model amb el del conjunt de la demarcació? 

ADMINISTRACIÓ I SECTORS 

3. Paper de l’administració supralocal en la promoció i desenvolupament turístic local: 

punts forts, febles, competències... 

4. El rol del sector privat en la promoció turística? 

PRODUCTES (en concret, sobre Sitges) 

5. De quina manera la Diputació de Barcelona ha afavorit el desenvolupament del model 

turístic Sitges i els productes que en formen part? 

a. Cultural... 

b. Oci... 

c. Sol i platja... 

d. MICE... 

 

Santiago García Nieto  

1. Visió des del Maresme a l’obra de la Diputació de Barcelona 

2. Visió del sector empresarial (Gremi Hosteleria) a l’obra de la Diputació de Barcelona: 

què li reclama, com hi col·labora, com se’n beneficia 
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3. Quin paper juguen en el desenvolupament turístic de la comarca i la demarcació les 

iniciatives de caràcter local, tals com l'Associació Turística Calella i la Fundació 

Turística de Santa Susanna? 

4. Com creu que es caracteritza la relació entre sector privat i sector públic en matèria de 

promoció i desenvolupament turístic? Quins són els rols i les responsabilitats? 

5. En quina situació es troba actualment el sector de l’hoteleria al Maresme? Quines 

necessitats té? Quines són les seves principals qualitats?  

 

Violeta Matas  

1. Sobre el seu paper a la FEMP (com a responsable del Convention Bureau)  

a. Relacions i complicitats amb la Diputació 

b. Fets clau i estratègics en aquesta relació 

c. Conceptes d’innovació i qualitat en el treball de la FEMP-Diputació de Barcelona 

2. Quin considera que és el valor o la principal aportació de la Diputació de Barcelona en 

el desenvolupament turístic del territori? 

3. Segell de Qualitat SICTED: importància, objectiu que pretén, canvis que genera la seva 

obtenció... 

4. Sobre el sector turístic (privat) de la demarcació de Barcelona 

a. Com es caracteritza? 

b. Com creu que ha evolucionat en els darrers anys? 

c. Quins reptes té pendents? 

d. Quin ha de ser el model de relació entre sector privat i administració local i supra-

local? 

5. Des d’una perspectiva de conjunt espanyola, com situa i valora el model de 

desenvolupament turístic impulsat per la Diputació de Barcelona al llarg dels darrers 20 

anys? Quins són els reptes actuals? 

 

Ángel Díaz  

1. Com es caracteritza el model i estratègia de la Diputació de Barcelona en el camp de 

desenvolupament turístic? 

2. Quines són ho han estat les estratègies més significatives? 

3. Sobre marca: existeix una marca veritablement representativa del conjunt del territori? 

Com es defineix? Visibilitat i mercats als que atreu? Potencialitats i debilitats 

4. Productes i destinacions: complementarietat, competitivitat, rol de la destinació de la 

capital... 

 

Ramon Riera  
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1. La importància del desenvolupament econòmic -a través del turisme- en l’obra de la 

Diputació:  

a. Com es defineix l’estratègia i model turístic impulsat per la Diputació? 

b. Quines són les accions clau que promou la Diputació a favor del desenvolupament 

econòmic i turístic de la demarcació? 

c. Reptes i aspectes crítics del model i estratègia de turisme de la Diputació de 

Barcelona 

 

2. Quins considera que són els actius més importants de la demarcació Barcelona, des 

del punt de vista turístic, de quina manera la Diputació contribueix a la seva posta en 

valor? 

3. El rol de la destinació BCN en la demarcació BCN: oportunitats? Reptes? 

 

Francesc Vila  

1. L’àrea de turisme de la Diputació de Barcelona 

a. Objectius, vocació, interessos... 

b. Estratègia de treball amb el territori 

c. Principals resultats i canvis impulsats al conjunt del territori? 

2. La relació de la Diputació amb les administracions locals i comarcals 

3. Marques i productes: integració, complementarietat, competències...? 

4. El rol de la destinació BCN en la demarcació BCN: oportunitat? Reptes? 

5. Opinió sobre el Pla Estratègic de Turisme de Barcelona 2008-2010: una de les 

conseqüències del Pla, va ser la creació de complicitats reals entre Ajuntament de 

Barcelona, Diputació de Barcelona i Turisme de Barcelona, i la integració de la 

Diputació de Barcelona a l’estructura de Turisme de Barcelona: com es caracteritza 

aquesta relació? Com beneficia a la promoció del turisme a la demarcació? Reptes 

pendents d’aquest encaix? 

 

Àngels Serra  

1. En el marc que et relaciona amb la Diputació de Barcelona durant l’any 2012, i com a 

creadora del Pla de Comunicació, quins eren els objectius i necessitats de la realització 

d’un Pla de Comunicació de la província de Barcelona?  

2. En quina situació es trobava la Diputació de Barcelona en aquell determinat moment?  

3. Quins elements han evolucionat a causa de la implantació del Pla de Comunicació?  

4. Com a responsable del Pla de Màrqueting de la província de Barcelona, quins eren els 

principals motius per a la seva realització? Tenia direcció d’internacionalització 
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exclusivament? Quins són els principals elements evolutius a causa de la implantació i 

seguiment del Pla de Màrqueting. 

5. Com es caracteritza el model i estratègia de la Diputació de Barcelona en el camp de 

desenvolupament turístic? 

6. Quines són ho han estat les estratègies més significatives? 

7. Sobre marca: existeix una marca veritablement representativa del conjunt del territori? 

Com es defineix? Visibilitat i mercats als que atreu? Potencialitats i debilitats 

8. Productes i destinacions: complementarietat, competitivitat, rol de la destinació de la 

capital... 

 

Ignasi de Delàs  

1. Relació Turisme de Barcelona – Diputació de Barcelona  

a. Línies de treball 

b. Rol de la destinació BCN i l’encaix en la demarcació BCN (oportunitats de 

complementarietat de productes i marques, sinergies, reptes...) 

c. En termes de projecció de marca 

d. Marc de la governança, política i gestió turística 

2. Nou model de la destinació Barcelona? 

a. Reptes i esforços actuals en gestió i governança 

b. Quina és l’oportunitat per Barcelona ciutat? 

c. Quina és l’oportunitat pel territori? 

 

Joan Torrella  

1. Rellevància del Pla Estratègic de Turisme de Barcelona (2008-2010)  

a. Rol de la destinació BCN i l’encaix en la demarcació BCN (oportunitats de 

complementarietat de productes i marques, sinergies, reptes...) 

b. En termes de projecció de marca 

c. Marc de la governança, política i gestió turística 

2. A propòsit de l’articulació Diputació de Barcelona – Ajuntament de Barcelona – Turisme 

de Barcelona 

a. Model de funcionament d’aquest trinomi 

b. Línies de treball, encaix d’interessos, reptes... 

3. Sobre la destinació BCN 

a. Situació actual en termes de gestió, oferta-demanda, clima social... 

b. Reptes de futur 
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Domènec Biosca  

1. Des del marc Espanya, quina és la rellevància i fortalesa de la destinació Barcelona 

(capital i demarcació)?  

a. Com ha evolucionat en les 2 darreres dècades 

2. Relacions ACPETUR – Diputació de Barcelona 

3. Relacions sector privat i sector públic en matèria de promoció i desenvolupament 

turístic 

a. rols i les responsabilitats? 

4. La comunicació del producte i la marca de la destinació Barcelona (demarcació): 

encerts, desencerts, èxits... 

 

Òscar Perelli  

1. Relacions de col·laboració entre EXCELTUR i la Diputació de Barcelona 

2. Què és una destinació excel·lent, al seu parer? Quines característiques ha de tenir? 

3. Quins trets caracteritzen la destinació Barcelona 8demarcació)? Quines són les seves 

potencialitats i febleses? 

4. Quin rol juga la ciutat de Barcelona en el marc de la demarcació? 

5. Com es caracteritza la marca de la demarcació Barcelona? És una marca unitària? Un 

amalgama de marques? Es complementen, els recursos de la demarcació? 

Competeixen? 

6. Des d’una perspectiva de conjunt espanyola, com situa i valora el model de 

desenvolupament turístic impulsat per la Diputació de Barcelona al llarg dels darrers 20 

anys? Quins són els reptes actuals? 

7. Com creu que es caracteritza la relació entre sector privat i sector públic en matèria de 

promoció i desenvolupament turístic? Quins són els rols i les responsabilitats? 

 

Joan Barniol  

1. Visió des del Berguedà a l’obra de la Diputació: canvis, aportacions, rellevància... 

2. Quin considera que és el valor o la principal aportació de la Diputació de Barcelona en 

el desenvolupament turístic del territori del Berguedà? 

3. Com s’ha produït la relació institucional entre la Diputació i els agents del sector privat? 

4. Quin rol juga la ciutat de Barcelona en el marc de la demarcació? 

5. Com es caracteritza la marca de la demarcació Barcelona? És una marca unitària? Un 

amalgama de marques? Es complementen, els recursos de la demarcació? 

Competeixen? 
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ANNEX 5: RELACIÓ PARTICIPANTS FOCUS GRUP 
 

Taula 22. Participants en el focus grup 2015. Representants municipals i comarcals. 

MUNICIPIS Persona de contacte i entrevistada 

Calella Grace Livingston 

  Directora Oficina Municipal de Turisme.   
Àrea de Turisme - Ajuntament de Calella 

  

La Garriga  Neus Díez Gisbert 

  Àrea de Turisme. Ajuntament de la Garriga 

  

Malgrat de Mar Ester Gil Mateu 

  Tècnica responsable de turisme del municipi de Malgrat 
de Mar 

  Malgrat Turisme, SL 

  

 Manresa  Esperança Holgado Duarte 

  Cap d'Unitat de Turisme i Promoció de la Ciutat 
Ajuntament de Manresa 

Mataró  Marta Ruiz Brunet 

  Cap de la secció de Promoció de Ciutat de Mataró 

Rupit i Pruit   Sra. Laura Raurell 

  Tècnica de turisme de la comarca d’Osona 

   

Sant Sadurní d’Anoia Joan Capellades Ferran 

  Director tècnic Patronat Turisme Sant Sadurní d'Anoia 

    

Santa Susanna Mercè López - Gerent  

  Fundació Turística Santa Susanna  

  Ajuntament de Santa Susanna  

    

 Sitges Sira Puig 

  TURISME DE SITGES. Directora Estratègica 

  Sitges 

Terrassa M. Àngels Rodulfo i Giménez 

  Ajuntament de Terrassa 

  Servei de Turisme i Promoció Exterior. Àrea de Promoció 
Econòmica i Innovació 

Vic  Dolors Maria Alemany 

  OFICINA DE TURISME DE VIC  
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Vilafranca del Penedès  Pilar Yagüe Pérez/  David Puig 

  Cap de Servei. Servei de Comerç i Turisme. Ajuntament de  
Vilafranca del Penedès 

    

 Vilanova i la Geltrú  Pere Cayuela i Ferrer  

  Cap de Servei. Promoció Econòmica i Turisme.  

  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

COMARQUES  Persona de contacte i entrevistada 

Alt Penedès Núria Sala Rius 

  Directora Consorci de Promoció Turística Enoturisme 
PENEDÈS 

    

Anoia Sra. Bet Andreu,                           

  Cap d’Àmbit de Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia 

Baix Llobregat Sra. Laura García Ureña,                            

  Coordinadora del Consorci de Turisme del Baix Llobregat 

Berguedà Imma Espel i Casas 

  Directora àrea de turisme i comerç 
Agència de Desenvolupament del Berguedà 

Osona Sandra Fumaña 

  Osona Turisme. Consell Comarcal d’Osona 

   

Vallès Occidental Sra. Elena Donate, 

  Cap de Programes. Consell Comarcal Vallès Occidental 

    

 Vallès Oriental   Sra. Carme Rodríguez  

                Tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

   

   

 

Font: Elaboració pròpia  
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ANNEX 6: QUADRES DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS 

PER A LA REALITZACIÓ D’EQUIPAMENTS TURÍSTICS 1996-

2015 

 

Taula 23. Subvencions per a inversions, 1996. 

ENS LOCAL TÍTOL DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ EN € 

Cardona Il·luminació de la mina de sal 7.215,75 

Moià Il·luminació de les coves del toll 18.766,39 

Vilanova de Sau Millora camí del parador a n152 40.129,20 

Cercs Centre-escola de turisme de la Casanova 
de les garrigues. Cercs.  

24.040,50 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina Tècnica de Turisme 

 

Taula 24. Subvencions per a inversions, 1997. 

ENS LOCAL TÍTOL DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ EN € 

Cardona Condicionament mina Nieves 312.297,91 

Casanova De Cercs 1 camí accés Casanova de les 
garrigues des de cercs.  
2 edifici tur. Rural. Construcció hotel 
rural.  
3 material Casanova 

168.283,40 
 
 
 

Rupit Vall De Sau Colls Camí de  rupit a Sant  Joan de 
Fàbregues 

180.303,63 

Moià Coves Del Toll 1 Condicionament accessos 42.070,85 

Moià Coves Del Toll 2  Dinamització coves 72.121,45 

Consorci Moianès Miradors: Calders i Moià 48.080,96 

Castellar De N’Hug Construcció barana camí accés a les 
fonts del Llobregat 

9.015,18 

St. Martí Sarroca Il·luminació castell 16.227,33 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina Tècnica de Turisme 

 

Taula 25. Subvencions per a inversions, 1998. 

ENS LOCAL TÍTOL DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ EN € 

St. Quintí Mediona Zona activitats del parc de les Deus 60.101,21 

Capellades Recepció visites abric romaní 60.101,21 

Cercs 2ona fase camí de cercs a la Casanova 60.101,21 

Moià 2ona fase dinamització coves del Toll 90.151,82 

Caldes De Montbui Adequació espai públic termes la salut 24.040,48 

Berga Adequació edifici de serveis al santuari de 
Queralt 

30.050,60 

C. Comarcal Vallès Occidental Espectacle de so i llum 30.050,60 
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L'estany Reforma de l'accés a sta. Maria de 
l'estany 

18.030,36 

Gisclareny Arranjament del camí de la font de l'Adou. 
1era fase 

18.030,36 

Cercs Adquisició de vagonetes pel museu de la 
mineria 

24.040,48 

Consorci Moianès Miradors del Moianès (calders) 6.010,12 

Sta. Maria De Corcó Accés al santuari de cabrera 30.050,60 

Tavèrnoles Adequació seu del consorci. Antigues 
escoles de Tavèrnoles 

12.020,24 

Consorci Sau-Collsacabra Camí la riba a fi de terme Vilanova de Sau 90.151,82 

Consorci Sau-Collsacabra Construcció embarcadors i altres millores 90.151,82 

Consorci Sau-Collsacabra Adequació via ferrata a la cinglera de 
Tavertet 

18.030,36 

Cons. Ferrocarril La Pobla-
Cast 

Adquisició màquina de tren pel clot del 
moro 

60.101,21 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina Tècnica de Turisme 

 

Taula 26. Actuacions PCAL Turisme, 1998-1999. 

ENS LOCAL TÍTOL DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ EN € 

Calonge De Segarra Rehabilitació alberg 42.070,85 

Cc Berguedà Arranjament ruta parc fluvial 28.848,58 

C.C. Garraf Senyalització dels elements patrimonials 81.136,63 

Cons. FCC Pobla Castellar Rehabilitació estació clot del moro  60.101,21 

Cons. Tur. Vall De Sau-Colls. Camí Rupit-Sau (part central) 180.303,63 
Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina Tècnica de Turisme 

 

Taula 27. Subvencions per a inversions, 1999. 

ENS LOCAL TÍTOL DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ EN € 

Capellades Complement arranjament i consolidació 
abric romaní 

60.101,21 

Cercs 3era fase camí de cercs a la Casanova 42.070,85 

Moià 3era fase dinamització coves del toll 60.101,21 

Folgueroles Pla de dinamització del patrimoni 
verdaguerià 

15.025,30 

Bagà Centre d'interpretació del catarisme dins 
la ruta dels Bons Homes 

60.101,21 

Serra De Castelltallat Revitalizació turística rural. Observatori 90.151,82 

Pontons Circuit lúdic 34.858,70 

C. Comarcal Vallès Occidental Espectacle de so i llum al santuari de 
Gallifa 

30.050,60 

Torelló (Meandres Ter) Punts d'informació turística 60.101,21 

Parc Fluvial  Consolidació i sanejament de la ruta i 
complement de senyalització 

30.050,60 

Vall De Sau-Collsacabra Rehabilitació i consolidació campanar de 
Sau 

7.212,14 

Cc Garraf Actuacions de d'escenografia. Centre 
d'interpretació de l'esperit del 
romanticisme 

30.050,60 
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Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina Tècnica de Turisme 

 

Taula 28. Subvencions per a inversions, 2000. 

ENS LOCAL TÍTOL DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ EN € 

Cons. Vall De Sau-Collsacabra Complement final construcció pontons 
embassament Sau 

20.930,60 

Rupit I Pruit Aportació acabament camí Rupit Sant 
Joan de Fàbregues 

2.372,60 

 

Font: elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina Tècnica de Turisme 

 

Taula 29. Subvencions per a inversions xarxa Barcelona, 2000-2002. 

MUNICIPIS 

MUNICIPIS TÍTOL DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ EN € 

Bagà Museu  càtar 60.101,21 

Bigues I Riells Ruta turística pel municipi 60.101,21 

Capellades Cinglera del capelló 150.253,03 

Castellar De N’Hug Oficina de turisme (baixos ajuntament) 12.020,24 

Collbató Projecte museístic (Montserrat) 12.020,24 

Gironella Creació de les àrees de lleure parc de 
les colònies 

30.050,60 

Gisclareny F2 i f3 arranjament del camí font de 
l'Adou 

81.136,63 

Malla Adquisició edifici centre d'interpretació 
món rural 

120.202,42 

Moià F2 mirador de la creu / infraestructures 
turístiques 

27.045,54 

Sant Martí De Centelles Retolació zona rural del municipi 9.015,18 

Alella Senyalització museu vi i altres 9.015,18 

 
ENS SUPRAMUNICIPALS 

ENS SUPRALOCAL TÍTOL DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ EN € 

Cons. Const. Ferr. Turístic 
Pobla Castellar 

F3 arranjament jardins Artigas 81.394,58 

Cons. Const. Ferr. Turístic 
Pobla Castellar 

Rehabilitació estació i entorn Clot del 
Moro 

106.246,21 

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Oficina del consorci de turisme 38.966,02 

Consorci De Turisme Del 
Garraf 

Centre d'interpretació, inform. I acollida 
escenari romàntic 

150.253,03 

Consorci De Turisme Del 
Garraf 

Bus turístic del Garraf 9.015,18 

Cons.  Promoció De Municipis 
Del Moianès 

Miradors del moianès 62.745,66 

Cons.  Promoció De Municipis 
Del Moianès 

Restauració elements patrimonials 63.106,27 

Cons. Prom. Turís. Vall De 
Sau-Collsacabra 

Acabament del camí de Sau a Rupit 210.354,24 

Cons. Prom. Turís. Vall De 
Sau-Collsacabra 

"Cal llibre" Folgueroles 60.101,21 

Consorci Promoció Turística Construcció oficina gestió i informació 60.101,21 
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Alta Anoia turística alta anoia 

Cons. Promoció Turística Valls 
Del Montcau 

Projecte agroturístic la vall 12.020,24 

Cc Berguedà (Patronat Parc 
Fluvial Navàs-Berga) 

Rehabilitació antiga est. Tren cal Vidal 
com pit parc colònies 

108.182,18 

Consorci Baix Llobregat Senyalització turística colònia güell 12.020,24 

Consorci El Cardener Arranjament oficina de turisme sant Martí 
de Torroella (1era fase) 

60.101,21 

Consorci Portes Del Montseny Arranjament camins: centelles-santuari 
de l'ajuda /tona-camp aviació 

98.844,44 

Consorci Portes Del Montseny Mobiliari senyalització turística local 48.080,97 

Cons. Vall De Sau Collsacabra Embelliment nucli Tavèrnoles 30.004,54 

Consorci Vallès Oriental Obres oficina comarcal de turisme 96.404,87 

Consorci Alta Anoia Adquisició carpa per a activitats 18.461,18 

Consorci Cardener Arranjament oficina de turisme sant Martí 
de Torroella (2ona fase) 

109.040,49 

Consorci Costa Del Maresme Adequació oficines destinades a seu del 
consorci 

23.568,47 

Consorci Meandres Del Ter Mobiliari senyalització turística 30.050,61 

Cons. Vall De Sau Collsacabra Camí Tavertet-rupit (1era fase) 180.303,63 

Cons. Vall De Sau Collsacabra Acabament camí de can codina 18.030,36 

Cons. Vall De Sau Collsacabra Senyalització i zona pícnic Cantonigrós 12.020,24 
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina Tècnica de Turisme 

 

Taula 30. Subvencions per a inversions, 2004-2007. 

MUNICIPIS 

BENEFICIARI ACTUACIÓ IMPORT SUBV € 

Borredà Rehabilitació Molí de Subirà 25.000,00 

Capellades F2 Recuperació Cinglera del Capelló 120.202,42 

Mura Recuperació de l'antic rec i la bassa del 
Molí com a itinerari de descoberta del 
cicle de l'aigua 

51.804,81 

Calders Obres de rehabilitació de l'antiga presó 
com a centre d'informació turística 

10.000,00 

Cercs Construcció de serveis a la Casanova de 
les Garrigues (PL B de l'edifici principal i 
Pallissa gran 

12.000,00 

Monistrol De Calders Panell informatiu propaganda 4.112,00 

Bagà Condicionament porxos de palau per a la 
seu del Consell Regulador del Camí dels 
Bons Homes 

36.828,56 

Castellar De N’Hug Rehabilitació de la casa de l'antiga 
Rectoria 

60.000,00 
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Castellar De N’Hug Rehabilitació de la casa de l'antiga 
Rectoria 

60.000,00 

Sant Mateu De Bages Arranjament rectoria de Castelltallat 65.000,00 

Sant Mateu De Bages Increment ajut per arranjament de 
Rectoria de Castelltallat 

45.000,00 

TOTAL  489.947,79 

 
COMARQUES 

BENEFICIARI ACTUACIÓ IMPORT SUB € 

Consell Comarcal D'osona Punt d'informació multimèdia 5.000,00 

Consell Comarcal D'osona Centre BTT Osona- La Plana de Vic 15.000,00 

Consell Comarcal D'osona Millora de la seguretat i senyalització de 
l'entorn de Sant Pere de Casserres 

33.000,00 

Consell Comarcal D'osona Senyalització exterior de l'oficina de 
turisme comarcal 

5.000,00 

Consell Comarcal Del Garraf Senyalització de les rutes urbanes 
passejades romàntiques 

42.000,00 

Consell Comarcal Del Vallès 
Occidental 

Centre bicicletes 90.000,00 

TOTAL  190.000,00 

 
CONSORCIS DE TURISME 

BENEFICIARI ACTUACIÓ IMPORT SUB € 

Consorci De Promoció 
Turística De L'alta Anoia 

Centre de desenvolupament turístic de 
l'Alta Anoia 

317.000,00 

Consorci De Promoció 
Turística De L'alta Anoia 

F2 Centre de desenvolupament turístic de 
l'Alta Anoia 

200.000,00 

Consorci De Promoció 
Turística Portes Del 
Montseny, Alt Congost, La 
Plana De Vic 

Nova seu de l'oficina de turisme 72.121,00 

Consorci De Promoció 
Turística Portes Del 
Montseny, Alt Congost, La 
Plana De Vic 

Circuit de BTT Muntanyola-Santa Eulàlia 
de Riuprimer 

12.879,00 

Consorci De Turisme De L'alt 
Berguedà 

Creació d'un parc d'aventura a Saldes 108.000,00 

Consorci De Turisme De L'alt 
Berguedà 

Creació d'itineraris paisatgístics per l'Alt 
Berguedà 

30.000,00 

Consorci De Turisme De L'alt 
Berguedà 

Senyalització de la Xarxa de mobilitat 
pedestre del Berguedà 

56.000,00 

Consorci De Turisme De L'alt 
Berguedà 

Projecte bàsic del Tramvia de sang de 
Berga a les mines de Fígols 

30.000,00 

Consorci De Turisme De L'alt 
Berguedà 

Projecte de senyalització del barri antic de 
la ciutat de Berga 

12.000,00 

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Senyalització de l'Oficina de Turisme 
Local i Comarcal de Castelldefels 

2.750,00 
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Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Obres de millora de l'Oficina de Turisme 
Local i Comarcal de Castelldefels 

1.120,15 

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Senyalització mòbil del quiosc 
d'informació per l'Ajuntament de Corbera 
de Llobregat  

1.200,00 

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Adquisició quiosc d'informació turística 
mòbil per l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

14.000,00 

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Adquisició grup electrogen per Coves del 
Salnitre de Collbató 

1.500,00 

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Senyalització interna i externa Coves del 
Salnitre 

10.000,00 

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Senyalització turística del municipi de 
Collbató 

27.429,85 

Consorci De Turisme Del 
Cardener 

Centre d'interpretació del territori 8.000,00 

Consorci De Turisme Del 
Cardener 

Habilitar espai d'oci i lleure amb vagons 
de tren rehabilitats per a la seva 
dinamització turística 

223.000,00 

Consorci De Turisme Del 
Cardener 

Plafons antivandàlics d'informació general 
de cada municipi 

14.100,00 

Consorci De Turisme Del 
Cardener 

Adequació interior de la sala polivalent de 
la seu del Consorci i adequació mobiliari 
exterior 

9.500,00 

Consorci De Turisme Del 
Cardener 

Arranjament del camí de Coaner 161.500,00 

Consorci De Turisme Del 
Cardener 

Exposició itinerant 29.900,00 

Consorci De Turisme Del 
Cardener 

F2 Implantació Eco rail del Cardener 60.000,00 

Consorci De Turisme Del 
Cardener 

Arranjament camí de la sal tram de Sant 
Martí de Torroella 

15.000,00 

Consorci De Turisme Del 
Garraf 

Expositor que faciliti el recull, exposició i 
consulta dels fulletons turístics del 
municipi 

24.840,00 

Consorci De Turisme Del 
Garraf 

Adquisició de l'equipament necessari per 
a la nova seu del Consorci de Turisme del 
Garraf 

24.840,00 

Consorci De Turisme Del 
Garraf 

Projecte d'habilitació de nou espai al CC 
Garraf per a la ubicació de la seu del 
Consorci 

90.000,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Àrea de descans GR 210 (Les Masies de 
Voltregà) 

6.000,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Arranjament cambra Verdaguer (Les 
Masies de Voltregà) 

3.500,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Arranjament església romànica de 
Vinyoles (Les Masies de Voltregà) 

3.500,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Embarcador del Ter (Manlleu) 30.500,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Instal·lació de cartells identificatius del 
municipi de Montesquiu 

6.500,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Adequació colònia el Pelut (Orís) 6.000,00 
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Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Adequació àrea de descans a les rodalies 
del Castell d'Orís 

6.000,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Dues àrees de descans GR 210 (Roda de 
Ter) 

12.000,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Millores de les instal·lacions de la ruta 
MMPOL (Roda de Ter) 

3.000,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Àrea de descans annexa al GR-210 (Font 
de la Sala) (Sant Hipòlit de Voltregà) 

13.000,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Instal·lació de cartells identificatius del 
municipi de Sant Quirze de Besora 

10.000,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Senyalització dels llocs d'interès turístic 
local (Sant Pere de Torelló) 

8.400,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Cartells per marcatge de camins (Sant 
Pere de Torelló) 

1.600,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Instal·lació de baranes nucli GR 210 
(Sant Vicenç de Torelló) 

4.000,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Centre d'interpretació de la colònia de 
Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló) 

6.000,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Adequació àrea de confluència dels rius 
Ges i Ter GR 210 (Torelló) 

25.000,00 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Instal·lació de cartells identificatius del 
municipi de Vidrà 

6.000,00 

Consorci Del Parc Fluvial Del 
Llobregat 

Millora de l'equipament de l'itinerari 
turístic de la ruta de les colònies 

67.200,00 

Consorci Del Parc Fluvial Del 
Llobregat 

Millores en la Torre de l'Amo de Viladomiu 
Nou: museïtzació i arranjament exterior 

92.000,00 

Consorci Del Parc Fluvial Del 
Llobregat 

Senyalització de carreteres de l'Oficina 
d'Informació Turística de Can Vidal 

6.000,00 

Consorci Del Parc Fluvial Del 
Llobregat 

Senyalització de la ruta cultural de 
l'Ametlla de Merola 

30.000,00 

Consorci Del Parc Fluvial Del 
Llobregat 

Senyalització exterior de la carreter de 
l'Oficina de Turisme 

6.435,81 

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Moianès 

Pla de senyalització elements visitables 
de l'ecomuseu del moianès 

22.500,00 

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Moianès 

Execució obres pla acció ecomuseu del 
moianès 

130.000,00 

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Lluçanès 

Adequació i equipament del local de la 
seu del consorci 

59.400,00 

Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau - 
Collsacabra 

Millora del camí de Can Codina a 
Cantonigròs 

28.058,01 

Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau - 
Collsacabra 

Millora camí del Coll de Terrades a Can 
Mateu de Sau 

40.335,70 

Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau - 
Collsacabra 

Millora del camí de Rupit a Sant Joan de 
Fàbregues 

209.594,42 

Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau - 
Collsacabra 

Plafons d'informació municipal (7 pobles) 21.000,00 
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Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau - 
Collsacabra 

F2 Millora de la seu del consorci 9.000,00 

Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau - 
Collsacabra 

F2 Reforma del projecte d'arranjament del 
camí de Tavertet a Rupit 

34.711,87 

Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau - 
Collsacabra 

Arranjament d'un sender a l'Esquirol -La 
Gorga 

21.300,00 

Consorci Del Ferrocarril 
Turístic De L'alt Llobregat 

Compra de terrenys a La Pobla de Lillet 
per ampliació del Museu del Transport i 
per aparcament 

60.000,00 

Consorci Del Ferrocarril 
Turístic De L'alt Llobregat 

Compra de terrenys a La Pobla de Lillet 
per edificar el Museu de Transport 

79.000,00 

Consorci Del Ferrocarril 
Turístic De L'alt Llobregat 

F1 urbanització de l'espai entre el Museu 
del Climent i l'estació de Castellar de 
n'Hug 

52.583,93 

Consorci Del Ferrocarril 
Turístic De L'alt Llobregat 

Urbanització de l'aparcament de l'estació 
d'origen a la Pobla de Lillet 

45.527,78 

Consorci Per A La Promoció 
Turística De Les Valls Del 
Montcau 

Restauració d'una tina enmig de la vinya 52.000,00 

Consorci Per A La Promoció 
Turística De Les Valls Del 
Montcau 

Recuperació de l'antic rec i la bassa del 
Molí com a itinerari de descoberta del 
cicle de l'aigua 

126.000,00 

Consorci Per A La Promoció 
Turística De Les Valls Del 
Montcau 

F2 Exposició Masia El Peric 60.000,00 

Consorci Per A La Promoció 
Turística De Les Valls Del 
Montcau 

Senyalització turística dels municipis de 
les Valls del Montcau 

54.000,00 

Consorci Per A La Promoció 
Turística De Les Valls Del 
Montcau 

F1 Exposició Masia El Peric 66.000,00 

Consorci Ruta Minera Hangar a la plaça de Sant Romà 36.000,00 

Consorci De Turisme Del 
Vallès Occidental 

Senyalització de l'itinerari principal de la 
ruta turística els tres monts 

26.338,00 

TOTAL  3.142.665,52 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina Tècnica de Turisme 
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Taula 31. Subvencions per a inversions, 2008-2011. 

MUNICIPIS 

BENEFICIARI ACTUACIÓ IMPORT SUB € 

Turisme De Sitges- Agència 
De Promoció De Sitges 

Adequació centre d'interpretació i 
informació cultural i turística de sitges a la 
plaça de l'estació 

60.000,00 

Turisme De Sitges- Agència 
De Promoció De Sitges 

Adequació obra i equipament masia can 
milà 

150.000,00 

Calders, Ajuntament De  Obertura de sender al riu calders 50.000,00  

Capellades, Ajuntament De Nou edifici de dotacions del parc 
prehistòric 

112.500,00  

 Sant Jaume De Frontanyà, 
Ajuntament De 

Mirador pla del cingle 5.218,97  

Sant Jaume De Frontanyà, 
Ajuntament De  

Àudio-guies 22.230,00  

Castellar De N’Hug, 
Ajuntament De 

F2 rehabilitació de la casa de l'antiga 
rectoria 

100.000,00  

Gelida, Ajuntament De  Centre de promoció turística del funicular 61.273,00  

Mura, Ajuntament De  Recuperació de l'antic rec i la bassa del 
molí com a itinerari de descoberta del 
cicle de l'aigua 

51.804,81  

Olvan, Ajuntament Adquisició carpes mercat bolet cal rosal 17.000,00  

Quar, Ajuntament De La Renovació rètols santuari la Quar (PEIN) i 
manteniment de baranes del cim 
seguretat visitants 

6.000,00  

 Sant Pol De Mar, Ajuntament Senyalització turística 6.179,00  

Pont De Vilomara I Rocafort, 
Ajuntament 

Rehabilitació antic casal i construcció de 
l'oficina d'interpretació del parc natural de 
sant Llorenç del munt i la serra de l'obac 

60.000,00  

L'estany, Ajuntament Restauració de la mina 25.000,00  

Ajuntament De Castellcir F2 restauració d'esplugues                            
25.000,00   

Ajuntament De Monistrol De 
Calders 

Restauració de la riera de Sant Joan                            
25.000,00   

Ajuntament De Viladecans Projecte de senyalització dels principals 
recursos naturals, culturals, patrimonial, 
d'oci i turisme, així com també dels 
establiments de restauració i allotjaments 
de Viladecans 

                           
27.000,00   

Ajuntament De Terrassa Senyalització patrimoni medieval                            
23.261,40   

Ajuntament De Manresa Senyalització informativa-interpretativa i 
direccional del nou centre d'interpretació 
del carrer del balç 

                              
9.136,52   

Ajuntament De La Garriga Senyalització-museïtzació de la vil·la 
romana de can terrers 

                              
6.372,00   

Ajuntament De Mura Adequació edifici zona per acollida 
turística a mura 

                           
60.000,00   

Ajuntament De Castellcir Restauració d'esplugues                            
25.000,00   
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Consell Comarcal Del Vallès 
Oriental 

Punts d'informació turística als municipis                            
66.000,00   

TOTAL  993.975,70  

 

COMARQUES I ALTRES ENS SUPRALOCALS 

BENEFICIARI ACTUACIÓ IMPORT SUB € 

Consell Comarcal Del 
Barcelonès 

Projecte de manteniment de la 
senyalització de la ronda verda, inventari i 
confecció d'un SIG 

50.000,00  

Consell Comarcal Del 
Barcelonès 

F2 senyalització de la ronda verda 360.000,00  

Consell Comarcal Del 
Barcelonès 

F1 senyalització de la ronda verda 118.850,00  

Consell Comarcal Del 
Barcelonès 

Adequació d'itinerari per a bicis i vianants 
al passeig de les aigües de Barcelona 

71.150,00  

Consell Comarcal Del 
Barcelonès 

Projecte i direcció obres "adequació 
itinerari per a bicis-vianants pg. de les 
aigües" 

8.850,00  

Consell Comarcal Del Bages Estand desmuntable de promoció turística 
comarcal del Bages 

9.675,38  

Consell Comarcal Del Vallès 
Occidental 

Millora de la senyalització en els itineraris 
Vallès natural 

80.000,00  

Consorci Per A L'ocupació I 
La Promoció Econòmica Del 
Vallès Occidental 

Noves tecnologies equipaments 
informàtics 

15.000,00  

Consorci De La Ruta Minera Edifici plurifuncional: alberg, sala 
polivalent i local social a Vallcebre 

45.000,00  

Consorci De La Ruta Minera Edifici acollida visitants mina petroli de 
Riutort i millora accessos 

9.743,86  

TOTAL  768.269,24  

 

CONSORCIS DE TURISME 

BENEFICIARI ACTUACIÓ IMPORT SUB € 

Consorci De Turisme 
Paisatges Del Ter D'osona 

Equipaments i senyalització de recursos 
turístics del territori 

41.000,00   

Consorci De Formació I 
Iniciatives De Cercs Berguedà 

Edifici de serveis a la nau clinker-2 181.519,38   

Consorci De Formació I 
Iniciatives De Cercs Berguedà 

Urbanització entrada nord del CFI cercs-
berguedà 

69.379,66   

Consorci De Promoció 
Turística Costa Del Maresme 

Senyalització d'itineraris turístics rurals 
per conèixer de forma sostenible l'interior 
del maresme 

92.600,00   

Consorci De Promoció 
Turística De L'alt Penedès 

Miradors de l'alt Penedès-camins del vi i 
del cava 

15.000,00   

Consorci De Promoció 
Turística De L'alt Penedès 

Casa km 0 enoturisme Penedès 250.000,00   

Consorci De Promoció 
Turística De L'alta Anoia 

Senyalització dels recursos turístics de 
l'alta anoia 

100.000,00   

Consorci De Promoció 
Turística De L'alta Anoia 

Pla de millora de l'entorn del centre de 
difusió turística de l'alta anoia 

100.000,00   
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Consorci De Promoció 
Turística De L'alta Anoia 

Equipament informàtic del centre de 
desenvolupament turístic de l'alta anoia 

20.800,00   

Consorci De Promoció 
Turística De L'alta Anoia 

Acabament del centre de 
desenvolupament turístic de l'alta anoia 

200.000,00   

Consorci De Promoció 
Turística Portes Del 
Montseny, Alt Congost, La 
Plana De Vic 

Nova seu del consorci 40.587,00   

Consorci De Promoció 
Turística Portes Del 
Montseny, Alt Congost, La 
Plana De Vic 

Senyalització de circuits itineraris i 
senders 

14.000,00   

Consorci De Turisme De L'alt 
Berguedà 

Col·locació d’eco comptadors a ala xarxa 
de sendes de l'alt berguedà 

12.000,00   

Consorci De Turisme De L'alt 
Berguedà 

Condicionament i recuperació de diversos 
camins que integren la xarxa de senders 
de l'alt berguedà 

80.000,00   

Consorci De Turisme De L'alt 
Berguedà 

Execució d'uns itineraris paisatgístics per 
l'alt berguedà 

30.000,00   

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Senyalització turística de la ruta històrica 
d'esplugues de Llobregat 

24.464,28   

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Senyalització turística del municipi de 
sant esteve Sesrovires 

13.387,35   

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Senyalització turística dels recursos de la 
ruta de corbera de Llobregat 

11.546,06   

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Condicionament de l'edifici modernista de  
ca la pilar de Viladecans 

150.000,00   

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Senyalització turística nucli històric de 
sant Boi de Llobregat 

60.000,00   

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Producció i instal·lació del punt 
d'informació turística del baix Llobregat 

12.307,60   

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Producció i instal·lació del punt 
d'informació turística del baix Llobregat en 
la colònia güell 

9.471,40   

Consorci De Turisme Del Baix 
Llobregat 

Arranjament camins rurals de sant 
Climent de Llobregat 

6.000,00   

Consorci De Turisme Del 
Cardener 

Senyalització turística del cardener 151.632,89   

Consorci De Turisme Del 
Cardener 

Museïtzació de l'espai conegut com a 
museu dels maquis a Castellnou de 
Bages 

70.323,36   

Consorci De Turisme Del 
Garraf/Agència Node 

Espais municipals d'acollida al visitant en 
la comarca del Garraf 

130.000,00   

Consorci De Turisme Del 
Vallès Occidental 

Projecte desenvolupament de noves 
tecnologies de la informació en l'àmbit 
turisme local 

72803 

Consorci De Turisme Del 
Vallès Occidental 

Projecte rutes familiars 20.299,40 € 
 

Consorci De Turisme Del 
Vallès Occidental 

Projecte ruta rodamonts 76.544 € 
 

Consorci De Turisme Del 
Vallès Occidental 

Projecte Equustur i turisme eqüestre 158.847,98   

Consorci De Turisme Del Projecte ruta els 3 monts 18.536,60   
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Vallès Occidental 

Consorci De Turisme Del 
Vallès Oriental 

Senyalització turística del centre BTT del 
Mogent al pla de la calma 

66.000,00   

Consorci Del Parc Fluvial Del 
Llobregat 

Senyalització vertical de senders turístics 
(dins del pla de mobilitat lenta del 
berguedà) 

75.000,00   

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Moianès 

Plaça de l'església de granera 22.641,84   

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Moianès 

Restauració d'elements patrimonials de 
l'ecomuseu del moianès 

25.000,00 
 

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Moianès 

Senyalització d'espais visitables de 
l'ecomuseu del moianès 

14.524,37   

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Moianès 

Adequació del passeig del Tenes a Sant 
Quirze Safaja 

38.000,00   

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Moianès 

Restauració del camí ral de Vic a 
Manresa al seu pas pel moianès 

75.000,00   

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Moianès 

Restauració de la nau vella Hermalosa- 
Santa Maria d'Oló 

24.833,79   

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Moianès 

Passeig del Tenes 38.000,00   

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Moianès 

Restauració del camí ral Collsuspina-
Moià-Calders 

75.000,00   

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Moianès 

Senyalització d'elements patrimonials de 
l'ecomuseu del moianès 

14.524,37   

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Moianès 

Restauració d’elements patrimonials de 
l'ecomuseu del moianès 

250.000,00   

Consorci Per A La Promoció 
Dels Municipis Del Lluçanès 

Senyalització turística 36.000,00   

Vehicle adaptat 9.779,37   

Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau-
Collsacabra 

Manteniment de l'estructura de fusta dels 
plafons d'informació turística 

430,50   

Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau-
Collsacabra 

Manteniment de la senyalització de les 
rutes del centre BTT 

3.058,10   

Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau-
Collsacabra 

Substitució del vinil dels plafons 
d'informació turística  

1.004,50   

Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau-
Collsacabra 

Mobiliari de descans als accessos dels 
nuclis urbans 

5.756,40   

Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau-
Collsacabra 

Obra complementària del camí de 
Tavertet a Rupit 

32.810,90   

Consorci Per A La Promoció 
Turística De La Vall De Sau-
Collsacabra 

Senyalització centre BTT Sau Collsacabra 2.966,69   

Consorci Per A La Promoció 
Turística De Les Valls Del 
Montcau 

Construcció nova seu del consorci 80.000,00   

Consorci Per A La Promoció 
Turística De Les Valls Del 
Montcau 

F1 camí paisatgístic sant fruitós-sant 
benet 

100.000,00   
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Consorci Per A La Promoció 
Turística De Les Valls Del 
Montcau 

F1 camí paisatgístic sant fruitós-sant 
benet 

90.000,00   

Consorci Per A La Promoció 
Turística De Les Valls Del 
Montcau 

Construcció nova seu del consorci 90.000,00   

Consorci De Promoció 
Turística Costa Del Maresme 

Senyalització turística urbana en 
poblacions del maresme 

15.000,00   

TOTAL  3.223.734,39   

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina Tècnica de Turisme 

 

Taula 32. Subvencions per a inversions, 2012-2015. 

MUNICIPIS 

BENEFICIARI ACTUACIÓ IMPORT SUB € 

Capolat, Ajuntament Projecte d'adequació patrimoni Santuari 
dels Tossals centre interpretació turística 
de la natura 

31.301,49   

Garriga La, Ajuntament Senyalització del municipi 83.490,00   

Sant Martí de Centelles, 
Ajuntament 

Rehabilitació d'un edifici per a centre 
d'informació municipal a la Colònia Oller 

34.931,17   

Olost, Ajuntament Aportació associació municipis 
desenvolupament Pla competitivitat 
turística Centre Visitants Olost 

118.374,00   

Nou de Berguedà, Ajuntament  Arranjament de patrimoni, recorregut 
turístic i senyalització dels carrers 

18.357,29   

Castellgalí, Ajuntament Projecte de senyalització turística de 
Castellgalí 

16.350,15   

Saldes, Ajuntament Remodelació del centre d'interpretació del 
Massís del Pedraforca 

27.680,78   

Gualba, Ajuntament Rehabilitació de la casa gran de la masia 
can Figueres 

120.000,00   

Gualba, Ajuntament Rehabilitació de la casa petita de la Masia 
Can Figueres 

30.000,00   

Avinyonet del Penedès, 
Ajuntament 

Adequació d'un punt d'informació turística 
i agrobotiga 

207.000,00   

Calella, Ajuntament Obres d'adequació de l'edifici auxiliar del 
Far de Calella 

100.001,06   
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Berga, Ajuntament Berga destinació turística 181.625,00   

Caldes d'Estrac, Ajuntament Actuacions via pública en videovigilància i 
senyalització turística 

106.342,92   

Sant Julià de Vilatorta, 
Ajuntament 

Desenvolupament comercial i turístic, 2a i 
3a Fase 

99.369,02   

Argençola, Ajuntament Construcció d'un cobert agrícola i 
adquisició de terreny per a equipament i 
infraestructura desenvolupament 
econòmic 

151.500,00   

Tagamanent, Ajuntament Instal·lació de nova senyalització turística 
a Tagamanent 

5.000,00   

Collbató, Ajuntament Millora integral i dinamització turística de 
les Coves de Salnitre 

159.110,25   

Sant Feliu Sasserra, 
Ajuntament 

Adequació de l'espai de promoció turística 
d'interpretació de l'antiga sotsvegueria del 
Lluçanès 

50.000,00   

Sitges, Ajuntament Adequació de la  Masia Can Milà 93.000,00   

Sitges, Ajuntament Dinamització de les oficines d'informació 
turística 

  

Sitges, Ajuntament Contractació de personal de l'oficina 
d'informació turística 

32.000,00   

Olesa de Montserrat, AJ Inversió punts Ruta del Llobregat Olesa i 
Esparreguera 

300.000,00   

Sant Mateu de Bages, AJ Observatori de Castelltallat (Sant Mateu 
de Bages) 

50.000,00   

Subirats, Aj. Tren del Xarel·lo: Senyalització/Renfe 
Subirats/Torrelavit 

50.000,00   

Cercs, Aj. Centre interpretació de la Presa de la 
Baells 

100.000,00   

Mura, Aj. Oficina de turisme de Mura (Previsió 
Centre Interpretació 3 Monts de l'antic 
Consorci de les Valls del Montcau) 

10.000,00   

Torrelavit, Aj. Centre interpretació de 
l'aigua/senyalització 

125.000,00   

Perafita, Aj. Centre interpretació vida rural 100.000,00   
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Vic, Ajuntament Senyalització completa final 30.000,00   

Manresa, Ajuntament Senyalització projecte Manresa 2020 60.000,00   

Torelló, Aj. Manteniment senyalització camins 34.000,00   

  2.524.433,13   

 
COMARQUES I ALTRES ENS SUPRALOCALS 

BENEFICIARI ACTUACIÓ IMPORT SUB € 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

Actualització de la senyalització 
enoturística de l'Alt Penedès 

163.951,50 € 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

Ampliació de les rutes verdes a l'Alt 
Penedès i el Camí 

200.000,00 € 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

Parc de Pesca a la Vall de Pedret 207.781,95 € 

Consell Comarcal del Bages Manteniment dels equipaments turístics 
al Bages 

60.200,00 € 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

Funcionament, implementació i 
rellançament del Camí dels Bons Homes 
- Camí de l'últim càtar 

12.000,00 € 

  643.933,45 € 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina Tècnica de Turisme 
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