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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 5.Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat, fonamentada en un turisme d'alt valor afegit i una oferta 

diversificada 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'activitat turística suposa el 12% del PIB de Catalunya, generant un important efecte arrossegador de caràcter transversal que impulsa molts altres 
sectors: el transport, el comerç,  l'agroalimentari,  les comunicacions, la cultura. El 2015 la xifra de despesa dels turistes va ser de prop de 16.000 
milions d'euros, amb un increment del 4,5% respecte l'any anterior, i Catalunya va rebre 17,4 milions de turistes estrangers, fent del turisme un dels 
sectors econòmics amb més vitalitat del nostre país. Per tal d'assegurar el manteniment d'aquesta posició de lideratge s'està implementant el Pla de 
turisme de Catalunya 2013-2020, i pel 2017 s'actualitzarà el Pla estratègic de turisme de Catalunya, el Pla de màrqueting turístic pels període 2017-
2020 i les Directrius nacionals de turisme 2020. El Pla estratègic defineix el model turístic cap el que ha d'evolucionar Catalunya en els propers anys; 
els criteris per a l'ordenació del sector; el foment de la creació de producte turístic amb criteris de diversificació, desestacionalització i reequilibri 
territorial; la promoció de l'oferta turística del nostre país i el posicionament de la marca Catalunya com a destinació turística de qualitat. En 
l'actualització del Pla estratègic de turisme i del Pla de màrqueting, les actuacions amb més rellevància seran: el Pla territorial sectorial de turisme de 
Catalunya, el procés de digitalització de la destinació turística i la formació reglada i no reglada i l'ocupació en el mercat laboral.

Població objectiu: 
El públic objectiu del programa el constitueixen tant els turistes que visiten Catalunya procedents de tots els mercats del món com els propis residents; 
el sector turístic privat de Catalunya; el sector públic de les destinacions turístiques catalanes; els treballadors que constitueixen els equips humans 
d'aquests agents; les universitats i els centres de negoci i formació i, finalment, els ciutadans que comparteixen el territori amb els turistes que ens 
visiten. 

Descripció detallada de la necessitat: 

El 2015 Catalunya va registrar un rècord d'arribada de turistes estrangers, rebent-ne 17,4 milions, xifra que suposava un increment del 3,7% respecte 
l'any anterior. Afavoreix aquest creixement la millora de la situació econòmica en molts dels mercats preferencials. Pel que fa als resultats interanuals 
dels principals mercats emissors destaquen els augments dels turistes procedents d'Estats Units d'Amèrica (25,9%), els de França (8,2%), i el Regne 
Unit (6,5%). Per tal que Catalunya mantingui el lideratge en l'àmbit turístic, cal posicionar Catalunya com a destinació turística de qualitat, desplegant el 
model de turisme sostenible i de qualitat proposat en el Pla de turisme de Catalunya, mitjançant actuacions mesurables i monitorizables que permetin 
el seguiment i consecució dels objectius dissenyats. També cal impulsar el coneixement per a facilitar la presa de decisions pel que fa a la promoció i a 
la programació, tot creant un sistema d'informació per a l'anàlisi dels mercats des del benchmarking; posar en valor el conjunt del territori des de la 
perspectiva de la diversitat i la qualitat, amb estratègies innovadores lligades a la promoció i emprant noves tecnologies; reforçar el partenariat públic-
privat en els diferents àmbits, tant en el de la promoció com en el de la programació i la planificació turística; implantar l'estratègia de màrqueting 
definida en el Pla de màrqueting, i que proposa l'esquema de prioritats productes/segments/mercats; desenvolupar estratègies de creació de producte, 
d'ordenació, de foment i de promoció que prioritzin l'increment dels ingressos per turisme, més enllà de l'increment del nombre de turistes; consolidar 
l'estratègia de segmentació per a optimitzar el resultat de l'acció promocional d'una destinació tan diversa com Catalunya; orientar el focus de la 
promoció cap a la demanda i cap a la satisfacció de les necessitats de les persones consumidores, i promoure la comercialització dels productes 
turístics de Catalunya i de les seves destinacions. 

Marc regulador del programa:
Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya; Decret 420/2011, de 20 de desembre, de creació de la Taula de Turisme de Catalunya; Llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics; Decret 
159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic; Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d'estructuració 
del sistema de qualitat turística; Decret 161/2013, de 30 d'abril, Reglament del Fons per al foment del turisme; Decret 66/2014, de 13 de maig, de 
regulació dels Serveis d'Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya; Decret 46/2010, de 30 de març, Comissió Interdepartamental de Turisme. 

Missió 
Impulsar un model turístic que reforci la competitivitat sostenible de Catalunya com una destinació reconeguda per la seva qualitat, la singularitat de la 
seva proposta i la capacitat d'innovar amb noves de propostes d'experiència turística, amb l'objectiu de consolidar l'activitat turística com un dels 
principals motors econòmics del nostre país, generador i distribuïdor de riquesa, afavoridor de l'equilibri territorial i del creixement econòmic, amb 
criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la qualitat de les destinacions i els serveis turístics (OE5.1) 
 1. Incrementar un 2% els allotjaments i serveis turístics amb el distintiu de qualitat turística a Catalunya. 
 2. Fer l'auditoria anual de 2017 per a la certificació Biosphere. 
 3. Incrementar un 5% el nombre d'habitatges d'ús turístic (HUT) registrats al RCT. 
· Adaptació dels nous marcs regulatoris als nous models econòmics (OE5.2) 
 1. Regular el model d'economia col·laborativa en l'àmbit dels habitatges turístics (creació normativa). 
 2. Aprovar el projecte de decret del reglament del turisme de Catalunya. 
· Potenciar la diversificació de l'oferta turística de Catalunya i reequilibrar el territori (OE5.3) 

1. Desenvolupar el Programa d'ajut per a la millora de les infraestructures i recursos turístics de la destinació: 20 plans de foment territorial del 
turisme per l'any 2017. 

 2. Implementar la senyalització turística territorial a la xarxa de carreteres de l'Estat: 30 senyals. 
 3. Augmentar un 3% l'afluència de turisme estranger en els mesos d'octubre a maig. 

4. Incrementar un 20% les accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya destinades als mercats europeus de França, Anglaterra, 
Àustria, Alemanya, Suïssa,  Holanda, Països Nòrdics i nacionals. 

 5. Incrementar un 20% les noves ofertes de productes de serveis, incentius i esdeveniments esportius del Circuit de Barcelona- Catalunya. 
· Complementar el sistema d'intel·ligència turística de Catalunya (OE5.4) 
 1. Constituir un sistema de coneixement i de governança turística juntament amb tot el territori (ens de promoció i ens de coneixement). 
 2. Crear el compte satèl·lit del turisme per quantificar el valor econòmic real de les activitats del sector turístic. 
 3. Analitzar 9 mercats més per consolidar el Baròmetre de Satisfacció per conèixer el grau de qualitat en què valoren la nostra oferta. 

4. Implementar el gestor estadístic en productes com l'enotursime: eina d'anàlisi en els cellers que realitzen enoturisme per conèixer el perfil 
del visitant. 

· Assolir una marca Catalunya més forta en els mercats internacionals (OE5.5) 
 1. Consolidar els mecanismes de coordinació amb les administracions locals per  valoritzar i donar a conèixer els seus productes turístics. 
 2. Consolidar les 24 marques i segells de productes definides al Pla de màrqueting. 
 3. Rellançar la plataforma de comercialització Experience Catalunya al web www.catalunya.com. 

4. Iniciar la nova estratègia de promoció en línia a partir del projecte de fusió de la versió responsive de www.catalunya.com amb la plataforma 
d'aplicacions mòbils Visit Catalonia. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'enquestes del gestor estadístic de les Oficines de 
Turisme 

Nombre OE5.4 515.706,00 674.885,00 520.000,00 520.000,00

2. Nombre d'habitatges d'ús turístic registrats al RTC Nombre OE5.1 38.184,00 47.005,00 50.000,00 50.000,00

3. Despesa mitjana diària per turista estranger a Catalunya EUR OE5.4 120,20  125,00 125,00

4. Pes dels turistes arribats a Catalunya com a 1a destinació 
entre juny i setembre 

% OE5.3 47,84 46,92 49,00 49,00

5. Actuacions de manteniment dels senyals existents Nombre OE5.2 53,00 53,00 100,00 100,00

6. Impacte absolut de la marca als media per press-trips MEUR OE5.5 39,67 34,90 5,00 10,00

7. Visites al portal turístic de Catalunya 
En

milions 
OE5.5 1,20 2,24 1,80 1,90

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 7.748.830,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 54.631.274,00
3 Despeses financeres 171.390,00
4 Transferències corrents 22.218.818,02
6 Inversions reals 620.000,00
7 Transferències de capital 6.905.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 958.593,68

Total despeses 93.253.905,70

Llocs de treball pressupostats del programa 143
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8620. Circuits de Catalunya, SL Subsector: SM 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Potenciar la diversificació de l'oferta turística de Catalunya i reequilibrar el territori (OE5.3) 

4. Incrementar un 20% les accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya destinades als mercats europeus de França, Anglaterra, 
Àustria, Alemanya, Suïssa,  Holanda, Països Nòrdics i nacionals. 

 5. Incrementar un 20% les noves ofertes de productes de serveis, incentius i esdeveniments esportius del Circuit de Barcelona- Catalunya. 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'assistents al Circuit de Catalunya Nombre OE5.3 570.210,00 700.000,00 700.000,00

2. Dies d'ocupació del Circuit de Catalunya Nombre OE5.3 332,00 315,00 315,00

3. Import de la contractació del Circuit de Catalunya amb el 
tercer sector 

EUR OE5.3   150.000,00

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Continuar la millora constant del Circuit de Barcelona-Catalunya. 
2. Fer del Circuit de Barcelona-Catalunya un exemple per altres circuits seguint una gestió esportiva i competitiva. 
3. Mantenir-lo com un traçat innovador i de referència mundial. 
4. Optimitzar les instal·lacions obrint-les el màxim de dies disponibles. 
5. Vincular la ciutat de Barcelona a l'activitat del Circuit de Barcelona-Catalunya per potenciar el turisme a Catalunya. 
6. Desplegar el pla director urbanístic (PDU), que implicarà una major racionalització del turisme. 
7. Posar en marxa del projecte PECT. 
8. Desenvolupar el programa Motorsport 2020. 
9. Treballar conjuntament amb l'ICAEN en el projecte de reducció de la petjada de CO2. 

10. Ser una plataforma de desenvolupament i promoció del vehicle elèctric. 
11. Desenvolupar programes socials (CIRE, menjadors socials). 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 2.333.830,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 36.009.645,00
3 Despeses financeres 166.890,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 400.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 958.593,68

Total despeses 39.868.958,68

Llocs de treball pressupostats del gestor 54


