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L’any 2013 ha estat un any clau per a l’Agència Catalana de Turisme, ja que 
per primera vegada l’orientació i línies de treball del Pla d’Accions i Objectius 
s’han emmarcat en els eixos definits pel Pla de Màrqueting Turístic de Catalu-
nya 2013 - 2015. Aquest document deriva directament de les línies definides 
pel Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2012 - 2016.

La visió del turisme que ens marca el Pla de Màrqueting és: «Aconseguir una 
marca Catalunya més poderosa i un turisme més rendible». Aquest docu-
ment és el reflex de com es vol presentar i vendre Catalunya al món. El pla 
estableix una nova manera de treballar i de fer promoció turística, amb nous 
productes, amb una col·laboració publicoprivada més estreta i amb fórmules 
innovadores i al mateix temps rendibles. 

Presentació

I és amb aquesta visió que hem orientat les 

accions que recull aquesta memòria corres-

ponent a l’any 2013: 

•	 Fidelitzar els turistes i captar-ne de nous. 

•	 Prioritzar les actuacions de màrqueting 

online versus les offline.

•	 Potenciar la tasca que es duu a terme des 

de la xarxa d’oficines a l’exterior.

•	 Millorar la col·laboració i la coordinació en-

tre els sectors públic i privat.

La prioritat per a l’any 2013 ha estat la pre-

paració interna i l’estructuració del producte, 

mitjançant aquestes actuacions principals:

•	 Implementant la nova estructura organit-

zativa durant el darrer trimestre.

•	 Desenvolupant continguts per al «Catalu-

nya experiencial».

•	 Definint les bases de la primera marca de 

producte (enoturisme).

•	 Planificant les campanyes per al 2014.

•	 Definint el model de negoci del nou canal 

de comercialització online.

•	 Intensificant l’adquisició d’intel·ligència de 

mercat.

•	 Definint l’estratègia de xarxes socials i 

redactant el Social Media Plan.

•	 Realitzant una forta acció comercial per 

desenvolupar negoci en els mercats emis- 

sors.

I per fer tot això, la nova estructura de l’Agèn-

cia ha començat a treballar des d’una ves-

sant de màrqueting de destinacions més efi-

cient, que identifica els temes clau a tractar 

i els aborda aplicant una rigorosa «agenda 

del canvi».

Catalunya, com a destinació turística, té un 

valor que cal treballar, dissenyant la seva 

oferta orientada al client, comunicant aquest 

valor a una demanda ben segmentada, ve-

nent aquesta vàlua en múltiples canals i de-

senvolupant noves connexions comercials. 

I, finalment, fent una bona gestió del màr-

queting, que ha d’estar basat en el coneixe-

ment, orientat i pensat per donar suport al 

sector, i ha de buscar una millor cooperació 

entre entitats turístiques.

Organitzem les accions, doncs, en termes 

de disseny, comunicació, venda, serveis de 

suport al sector i estructuració del màrque-

ting, grans línies de treball que ens permeten 

agrupar les diferents estratègies i tàctiques 

que integren el nostre full de ruta.

Catalunya és una destinació turística líder. 

I perquè continuï ocupant aquesta posició, 

l’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha de 

seguir sent un referent internacional en l’àm-

bit de la promoció i el màrqueting turístic.

Xavier Espasa i Añoveros

Director
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Línies de  
treball 2013

1
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Estratègia 1. Innovar  
en l’àmbit del disseny  
de valor

L’objectiu és diferenciar l’oferta tu- 

rística i ajudar el consumidor en 

el cicle de vida del viatge. Es trac-

ta de crear un sistema en el qual 

destaquin les millors experiències 

a Catalunya i es desenvolupin mar-

ques de producte i de segments, 

segells, productes avalats i ràn-

quings, per diferenciar de manera 

notable l’oferta turística catalana.

El Pla de Màrqueting ha plante-

jat un canvi en l’estructuració de 

l’oferta que ha fet necessari defi-

nir un nou portafoli de categories 

de producte de l’Agència Cata-

lana de Turisme per a adoptar un 

enfoc més orientat a la demanda 

i als seus patrons de consum de 

l’experiència turística i captar vi-

sitants durant tot l’any. Així, s’han 

establert sis grans categories de 

productes basades en sis experi-

ències turístiques:

1. Vacances per gaudir de l’estil de 

vida mediterrani a la costa.

2. Escapades per desconnectar.

3. Itineraris per descobrir un petit 

país amb una gran cultura.

4. Estades per gaudir de la natu-

ra-aventura, muntanya i entorn 

rural.

5. Oportunitats per fer reunions di-

ferents.

6. Viatges per gaudir d’un interès 

especial.

Ha calgut fer un intens treball en 

diversos àmbits per prioritzar les 

línies de producte que formen part 

de cada una d’aquestes categori-

es i que evolucionaran fins a con-

vertir-se en marques, segells i ràn-

quings.

Vacances per gaudir de 
l’estil de vida mediterrani  
a la costa

En relació amb la costa catala-

na, les DTF han incorporat una 

destinació més: Castell - Platja  

d’Aro, amb la qual cosa el programa 

compta actualment amb 14 desti-

nacions i 430 empreses adherides. 

Per reforçar la comunicació de les 

DTF s’han creat unes il·lustracions 

els protagonistes de les quals són 

dos nens, l’Anna i el Pol, per fer 

més atractiva la marca orientada 

1.1. Disseny de valor
Aquesta línia de treball inclou totes les activitats orientades a incrementar 

el valor per al viatger, tant en la destinació com en tot el cicle de vida del 

viatge. La voluntat de l’Agència Catalana de Turisme és treballar amb mè-

todes innovadors per desenvolupar un programa de retenció dels clients.
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al públic infantil. Aquests elements 

aporten un plus de vistositat i 

acompanyen el suport de la co-

municació: marxandatge, identifi-

cació de les empreses que formen 

part del segell, insercions publici-

tàries, etc.

L’evolució de la marca s’ha con-

cretat en l’ampliació de les certi-

ficacions cap a l’interior del ter- 

ritori, l’ampliació de la franja 

d’edat a la qual va destinat el se-

gell i el reforç de la presència del 

segell amb la incorporació de 

nous tipus d’empreses d’activi-

tats per fer en família.

Com a novetat, aquest 2013 s’han 

certificat com a Empresa de Turis- 

me Familiar (ETF) les estacions 

nàutiques i els parcs aquàtics de 

Catalunya. En aquest sentit, parti-

cipen i es vinculen de manera més 

estreta al pla d’accions del progra-

ma DTF.

Escapades per 
desconnectar i itineraris 
per descobrir un petit país 
amb una gran cultura

Dins de la línia de Grans Icones 

Culturals s’han continuat utilitzant 

els noms de grans artistes cata-

lans, com ara Dalí i Miró, per dur a 

terme accions de promoció turís-

tica vinculades al turisme cultural. 

En la categoria d’Escapades, s’ha 

treballat en el posicionament dels 

City Breaks a Catalunya ja que 

actualment les connexions aèries 

i mitjançant el tren d’alta velocitat 

propicien aquest tipus de viatges. 

Una de les accions en aquest sen-

tit va ser la presentació a Blanquer-

na de les ciutats AVE de Catalunya.

Pel que fa a les Marques i dins de 

la categoria de producte d’Itinera-

ris i Escapades s’ha fet una anà- 

lisi del producte d’Enoturisme, que 

comprèn també la definició d’un 

nou model d’organització, gestió  

i finançament. Aquest estudi ha  

identificat les prioritats estratègi-

ques del producte enoturisme i les 

línies d’actuació per al 2014, des del 

punt de vista tant de la promoció 

com de la comercialització i d’acord 

amb el nou Pla de Màrqueting.

En aquest àmbit de treball s’ha 

creat la Taula d’Enoturisme Ca-

talunya, integrada per agents rela-

cionats amb la promoció i comer- 

cialització de l’enoturisme a Ca-

talunya. L’objectiu principal de la 

Taula és treballar amb la màxima 

cooperació i coresponsabilitat pu- 

blicoprivada en la millora de la 

competitivitat enoturística del ter- 

ritori en tots els àmbits: qualitat, 

especialització, estratègia, inno-

vació, coneixement, senyalització, 

promoció i comercialització.

Estades per gaudir de la 
natura-aventura, muntanya 
i entorn rural

En el cas de la marca Vacances en 

Família cal destacar que aquest 

2013 s’ha certificat la primera 

Destinació de Turisme Familiar 

d’interior, Les Valls d’Àneu, que in- 

clou quatre municipis: Espot, Ester- 

ri d’Àneu, Guingueta d’Àneu i Alt 

d’Àneu, 36 establiments adherits i  

la participació del Parc Nacional  

d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici, a més a més de l’estació 

de muntanya Espot Esquí. També 

s’està fent una tasca important per 

certificar altres destinacions com 

Muntanyes de Prades, Berga, Vall 

de Boí i Val d’Aran, així com per 

adaptar la certificació DTF Interior 

a les estacions de muntanya, amb 

destacats atractius per al turisme 

familiar, que hi pot gaudir de les ac-

tivitats de neu i de natura fora de la 

temporada d’hivern.

Oportunitats per fer 
reunions diferents

Respecte al Turisme de Reuni-

ons, un cop acomplerts els objec- 

tius que s’havien plantejat, i en el 

marc del programa Catalunya Con- 

El nou programa de promoció turística Enotu-

risme Catalunya neix per promoure i donar suport a la 

comercialització de l’oferta turística catalana vincula-

da a l’enoturisme. La seva creació respon a la voluntat 

de millorar la competitivitat en aquest segment turístic, 

considerat estratègic tant a nivell de desenvolupament 

territorial com econòmic pel seu alt valor afegit.
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El 2013 s’ha certificat la primera DTF d’interior, 

Les Valls d’Àneu, i s’ha incorporat una nova destinació 

a la costa, Castell - Platja d’Aro, amb la qual cosa el 

segell compta amb 14 destinacions i 430 empreses  

adherides.

vencions, Incentius i Esdeveni-

ments, s’ha aconseguit per pri-

mera vegada ordenar el conjunt 

de l’oferta existent orientada al 

turisme de reunions, convenci-

ons, incentius i esdeveniments, i 

identificar espais de reunions i ac-

tivitats diverses adreçades al sec-

tor corporatiu per tot el territori 

de Catalunya. El seu resultat s’ha 

materialitzat en l’edició online d’un 

catàleg disponible en tres idiomes: 

català, castellà i anglès, que s’ani- 

rà actualitzant amb novetats de 

forma continuada. El catàleg recull 

més de 150 activitats i més de 170 

venues arreu del territori.

Conscients de la importància del 

sector, des de l’ACT s’hi continua 

treballant i en aquest sentit, i en 

el marc del projecte global Cata- 

lunya Advisors, s’ha definit el pro- 

grama Ambassadors, que s’adre-

ça a personalitats reconegudes 

del món universitari, científic, mè-

dic i econòmic del país, membres 

actius d’associacions, institucions 

i col·legis nacionals i internacionals 

amb capacitat d’atraure congres-

sos i esdeveniments professionals 

a Catalunya. L’objectiu del progra- 

ma és arribar als ambassadors, tot 

identificant amb ells oportunitats 

de captació de nous congressos 

per a Catalunya, oferint-los el su-

port dels convention bureaux. Du-

rant el 2013, s’ha conceptualitzat i 

definit el programa. Està previst 

que el programa Ambassadors co-

menci a funcionar durant l’any 2014 

en col·laboració amb totes les enti-

tats i convention bureaux locals.

Viatges per gaudir d’un 
interès especial

El turisme accessible s’ha 

consolidat com una línia de  

treball estratègica de l’ACT, 

que té com a base el portal  

www.turismeperatohom.com. Una 

de les principals novetats d’en-

guany pel que fa a la línia de pro-

ducte Catalunya Accessible ha 

estat la incorporació de dues no-

ves destinacions: Lloret de Mar i  

El Montsec - Starlight. La feina feta 

per l’ACT en aquest àmbit ha es-

tat mereixedora de diferents re-

coneixements internacionals. És 

el cas del guardó Intermedia-Glo-

be Silver, atorgat pel World Media 

Festival d’Hamburg, que ha distin-

git el vídeo de la cançó que acom-

panya la promoció turística de Ca-

talunya, «T’espero», subtitulat i en 

llengua de signes. En el marc del 

World Travel Market de Londres, 

els impulsors de la iniciativa «Dia 

del turisme responsable» han ator-

gat a l’Agència Catalana de Turis-

me, per segon any consecutiu, el 

distintiu WRTD (World Responsible 

Tourism Day) que avala la tasca de 

Catalunya en la implementació i la 

promoció del turisme accessible. 

En l’àmbit de l’Estat espanyol, l’ACT 

ha rebut un dels Premis Solidaris 

ONCE pel programa de promoció 

«Turisme per a tothom», que ha 

convertit Catalunya en una desti-

nació de referència per a aquest 

tipus de turisme. El territori català 

disposa de més de 1.100 recursos 

turístics per a persones amb dis-

capacitat, mobilitat reduïda o ne-

cessitats especials.

L’ACT, com a membre fundador de 

NECSTOUR, participa activament 

en el grup de treball de turisme 

accessible, un dels objectius del 

qual és donar a conèixer i divulgar 

les bones pràctiques en matèria 

de turisme accessible que fan les 

diferents regions que pertanyen 

a aquesta xarxa europea. Dintre 

d’aquesta tasca divulgativa del 

model de turisme accessible de 

l’ACT, també cal destacar la parti-

cipació en la conferència «Turisme 

Accessible a Europa», organitzada 

per la Comissió Europea, i el pa-

trocini de la 7a Conferència Inter-

nacional sobre Turisme Respon-

sable en Destinacions que va tenir 

lloc a Barcelona el mes d’octubre. 

Aquesta conferència va servir per 

establir la base d’un compromís: la 

Declaració de Barcelona, que ha 

de servir de guia a l’ACT i a la res-

ta d’institucions signants, per anar 

implementant programes de tu-

risme responsable arreu del terri-

tori. En el marc d’aquesta trobada, 

l’ACT va donar suport als primers 

premis de Turisme Responsable a 

Catalunya.

Respecte al programa DTE, du- 

rant l’any 2013 s’han acabat d’adap- 

tar les destinacions al nou model. 

Actualment, les destinacions certi-

ficades amb el segell DTE són 13, i 

els allotjaments adherits al progra-

ma, 134. El Manual de Vendes DTE 

identifica totes les instal·lacions es-

http://www.turismeperatohom.com
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portives certificades en el marc de 

les DTE, així com els allotjaments 

que compleixen els requisits tu-

risticoesportius.

Respecte al Turisme de Luxe, s’ha 

començat a desenvolupar el catà- 

leg d’experiències Prèmium a Cata- 

lunya, que serà l’embrió d’aquesta 

marca de producte.

En el Turisme Religiós, s’ha conti-

nuat treballant en el desenvolupa-

ment d’aquesta línia de producte 

tot aprofitant les Jornades Univer-

sitàries de Turisme Religiós cele-

brades a Montserrat, amb presen-

tacions que han complementat la 

tasca feta en els diversos mercats. 

Pel que fa al Turisme Sènior, se 

n’ha fet una anàlisi en els mercats 

prioritaris per conèixer com es 

treballa el producte, com es co-

mercialitza i com s’anuncia, iden-

tificant els agents de venda del 

segment sènior. Alhora, s’ha sig-

nat un conveni entre tres gremis 

de la costa catalana i l’ACT per tal 

de continuar desenvolupant les 

bases del projecte Turisme Sènior. 

Per aquest motiu, s’ha creat una 

Taula de Treball d’experts, que 

inclou representants dels agents 

públics i del sector privat. Aquesta 

Taula ha definit les línies de treball 

del Turisme Sènior per explotar 

la marca als països de l’Est, que 

s’han identificat com a priorita-

ris. En quant a la línia de producte 

«100 % ciclisme i senderisme», 

s’ha treballat especialment amb 

els mercats belga i alemany, amb 

actuacions que s’han concretat 

en fires, presentacions, viatges 

de premsa i la seva repercussió 

en els mitjans de referència. En-

tre d’altres accions destacades, 

s’ha executat un pla de promoció 

específic per als Centres BTT Ca-

talunya i s’ha realitzat l’anàlisi de la 

línia de producte «Cicloturisme de 

carretera» per a la seva definició i 

estructuració a Catalunya, i per a 

la promoció i comercialització en 

el mercat alemany. 

Per últim, destacar l’execució, un 

any més, del programa Pirineus a 

través d’un pla d’accions i objec-

tius propi.

Estratègia 2. 
Incrementar la retenció 
de clients

Aquesta estratègia és una de les 

principals novetats del Pla de Màr-

queting. L’ACT treballarà per aug-

mentar la satisfacció del turista 

a Catalunya i aconseguir un crei-

xement en la repetició de visites. 

Amb aquest objectiu, es duran a 

terme accions de comunicació i de 

col·laboració amb el sector per tal 

d’incidir en els moments clau que 

aporten satisfacció al turista en el 

seu viatge. Requereix també d’un 

treball analític de la base de dades 

CRM a partir de les diferents cam-

panyes. L’objectiu al qual es vol 

arribar als 3 milions de contactes 

en el CRM l’any 2015, que poden 

incloure tant turistes actuals com 

potencials.

Per assolir aquest ambiciós ob-

jectiu s’han utilitzat diverses vies, 

com ara l’adquisició de bases  

de dades d’empreses, l’organit-

zació de concursos online, ac-

cions dirigides al públic final en 

origen i destinació, etc. Pel que 

fa als concursos a les diferents 

xarxes socials, durant el 2013 se 

n’han organitzat tres a Facebook, 

un a Twitter i un a Instagram, amb 

una participació total superior a 

les 5.000 persones.

S’ha començat a plantejar la im-

plementació d’un Baròmetre de 

Satisfacció per mesurar el grau 

de satisfacció dels turistes a Ca-

talunya i identificar els punts de 

millora de l’experiència turística 

que son susceptibles de millora, i 

així poder endegar les actuacions 

necessàries que permetin millorar 

aquesta satisfacció. 
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Estratègia 3. Desplaçar 
el pes de la comunicació 
als mitjans online 
amb una estratègia 
segmentada 360º

L’objectiu de l’Agència Catalana de 

Turisme és realitzar una comu-

nicació altament eficaç i eficient, 

molt segmentada i que potenciï i 

posicioni la marca Catalunya.

Per aconseguir-ho, es prioritzarà 

la comunicació en els canals on-

line utilitzats pel públic objectiu, per 

generar notorietat i desig de visita, 

amb continguts multimèdia alta-

ment atractius i adaptats a les pre-

ferències del consumidor. Aquesta 

comunicació es realitzarà tant en 

origen com a la destinació, mitjan-

çant dispositius mòbils i un web 

experiencia molt ben posicionat.

També es treballarà per tenir més 

i millor presència a les principals 

xarxes socials i gestionar les rela-

cions públiques amb prescriptors 

de gran influència, que contribu-

eixin al llançament de campanyes 

virals de gran impacte. 

El canvi en les categories de pro-

ducte ha passat també per l’adap-

tació i revisió de les estructu-

res amb què es treballa al web  

www.catalunya.com i l’adaptació a 

les noves categories que planteja 

el Pla de Màrqueting.

S’ha donat continuïtat a les cam-

panyes de publicitat online i 

màrqueting viral, amb especial 

incidència en la difusió d’experi-

ències i en el desenvolupament 

del Club Experience. El Club 

Experience ha estat la platafor-

ma que ha facilitat a les empre-

ses el contacte directe amb el 

públic final. A banda de la pro- 

moció online, la plataforma s’ha 

promocionat en les accions fetes 

en centres comercials a Barcelona.

De fet, el Club Experience s’ha si-

tuat en el centre de la campanya 

de promoció turística  «Catalunya. 

M’agrada Compartir». Una campa-

nya que, l’estiu de 2013 i gràcies als 

primers diners recaptats per l’im-

post turístic, disposa d’un pressu-

post de 2,5 milions d’euros. Tenint 

en compte el moment econòmic 

actual i el paper cabdal que està 

jugant el sector turístic català, s’ha 

considerat del tot necessari dur 

a terme una forta campanya  per 

donar suport a la comercialització 

de l’oferta turística de Catalunya. 

A més d’aquesta campanya d’es-

tiu, al llarg de l’any s’han dut a terme 

altres campanyes promocionals 

i de publicitat, en col·laboració 

amb alguns dels partners com ara 

Vueling i Iberia a mercats d’interès 

compartit; s’ha continuat la cam-

panya «Ambaixadors sobre rodes»; 

una campanya específica de Neu 

i d’interior amb Val d’Aran - Terres 

de Lleida com a protagonistes, per 

donar suport al territori afectat pels 

aiguats del mes de juny. En el marc 

d’aquestes campanyes, Catalunya 

ha estat present al canal Eurosport 

i a portals d’oci i viatges i comuni-

tats de viatgers com ara Opodo i 

Tripadvisor.

Pel que fa a aplicacions de 

màrqueting mòbil per al web  

www.catalunya.com, una de les 

línies en què s’ha començat a 

treballar ha estat la creació d’un 

mapa de solució que acompa-

nyarà el Pla fins al 2016. S’han ini-

ciat converses per trobar un ope-

rador partner estratègic. A més, 

s’han sindicat continguts d’Infotur 

amb Abertis per a la creació de 

la seva guia de Catalunya en apli-

cació mòbil. Els objectius del pla 

de màrqueting s’alinearan amb 

els possibles desenvolupaments 

d’aplicacions mòbils per cobrir les 

necessitats del viatger. 

Per donar cobertura a aquesta ori-

entació online ha calgut un treball 

intensiu per millorar i ampliar con-

tinguts per als diferents canals, 

que s’ha basat en Infotur com a 

gran repositori de continguts mul-

timèdia i multicanal. El banc d’imat-

ges s’ha nodrit amb noves fotos, 

entre elles, les d’enoturisme, con-

1.2. Comunicació de valor
Aquesta línia de treball té un enfocament principalment online. Es tracta de 

dissenyar i dur a terme accions que serveixin per comunicar el valor de 

la destinació catalana.

http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
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cretament de cellers i d’altres fo-

tografies temàtiques relacionades 

amb el producte.

Si ens fixem en les xarxes socials, 

Catalunya Experience s’ha con-

solidat com un dels principals 

canals de promoció turística en 

aquest àmbit. Actualment, té més 

de 140.000 seguidors a Facebo-

ok, 42.000 a Twitter i 9.000 a Ins-

tagram.

S’ha desenvolupat un Social Media 

Plan, que defineix una estratègia i 

ruta a seguir en xarxes socials per 

al període 2014-2015 en els dife-

rents mercats emissors. 

Al mercat francès, s’ha consolidat 

el blog «Envie de la Catalogne» 

amb un total de 15.000 visitants al 

mes, 27.184 seguidors a Facebo-

ok, 1.153 a Twitter i 374 a Instagram. 

Pel que fa al compte de Facebo-

ok, a partir d’un baròmetre de po-

pularitat que ha fet l’empresa We 

Like Travel, s’ha determinat que 

el compte es troba en 9a posició 

amb un compromís dels fans de 

l’1,64 %. 

Per tal d’augmentar els continguts 

que es poden trobar a la xarxa 

sobre Catalunya, durant el mes 

de setembre es va dur a terme  

un blogtrip multimercat, que va 

tenir un impacte de 8 milions d’im-

pressions a Twitter. També s’ha 

organitzat un instagramtrip, al qual 

van ser convidats 10 instagramers 

de referència a tot el món. Fruit 

d’aquest viatge, les 450 fotos re-

alitzades han generat prop d’un 

milió de «likes» i més de 18.000 co-

mentaris.

En relació amb el Turisme de Reu- 

nions, s’ha fet una campanya 

d’e-màrqueting adreçada al sec-

tor associatiu estatal en què s’ha 

promocionat la xarxa de les nou 

destinacions de congressos de 

Catalunya, i s’ha definit el Social 

Media Plan específic de reunions a 

Catalunya.

Altres accions

Tot i la priorització d’accions en 

l’entorn online, l’ACT també ha con- 

tinuat fent servir suports tradicio-

nals com ara:

•	 Creació i difusió del programa 

de televisió «Un dia perfecte en 

família per Catalunya». 45 capí-

tols emesos durant la tempora-

da d’estiu amb propostes i acti-

vitats per fer en família.

•	 Monogràfic a la revista Condé 

Nast Traveler sobre el «Catalu-

nya Experience».

•	 Patrocini del concurs de curts 

Fotogramas en corto.

•	 Patrocini de la Volta Ciclista a 

Catalunya.

•	 Creació d’un nou vídeo genèric 

de Catalunya en llengua hebrea 

per al mercat israelià.

•	 Col·laboració amb l’ADAC en 

l’edició d’una guia de senderis-

me a Catalunya.

•	 Edició dels catàlegs comerci-

als dels Clubs de Producte: Ac-

tiu-Natura, Cultura, Gastronò-

mic, Golf i Salut i Benestar.

•	 Edició d’una publicació específi-

ca de neu, del catàleg Exceptio-

nal Catalonia i del Mapa de Golf 

en català i francès.

•	 Reedició i actualització de la 

Meeting Planner Guide de Turis-

me de Reunions i membres de 

CCB.

•	 Edició de la primera publicació 

de convencions, incentius i es-

deveniments a Catalunya.

Si ens fixem en les xarxes socials, Catalunya  

Experience s’ha consolidat com un dels principals canals 

de promoció turística en aquest àmbit. Actualment, té 

més de 140.000 seguidors a Facebook, 42.000 a Twitter 

i 9.000 a Instagram.
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Estratègia 4. Penetrar i 
potenciar els canals de 
venda online (B2C / B2B)

Amb aquesta estratègia es tracta 

d’aconseguir una forta presència 

als canals de comercialització on-

line i donar sortida a l’oferta d’ele-

vat valor afegit.

Es tracta d’arribar als agents de 

comercialització online dels mer-

cats emissors prioritaris, amb un 

èmfasi especial en les categories 

estratègiques de producte, i cer-

car col·laboracions a través de 

relacions i acords «win win» que 

permetin explotar oportunitats de 

negoci. Cal incrementar les bases 

de dades de stakeholders i desen-

volupar plans comercials en funció 

de la seva importància.

Una de les iniciatives previstes és 

la creació d’una estructura de ven-

da online que permeti fer reserves 

vinculades a la resta de compo-

nents del sistema online de Ca-

talunya i que es complementarà 

amb una xarxa de punts de venda 

física d’activitats en espais turístics 

clau. 

Priorització de mercats 
emissors

En coherència amb el que indica el 

Pla de Màrqueting, des de l’òptica 

de la demanda, s’han concentrat 

els màxims esforços en els mer-

cats madurs de prioritat estra-

tègica: Alemanya, França, resta 

d’Espanya, Regne Unit i Benelux, 

i en emergents, concretament a 

Rússia. 

Tanmateix, i tenint en compte que 

la nova orientació del Pla d’Accions 

i Objectius anual s’adreça clara-

ment envers la demanda i, per 

tant, ens obliga a copsar les ne-

cessitats i ser capaços d’adaptar 

les nostres actuacions a les opor-

tunitats del mercat, s’han iden-

tificat alguns mercats llunyans  

que inicialment es consideraven 

de prioritat selectiva però que 

tenen un alt potencial de creixe-

ment, com els del Brasil i l’Índia.

En aquest sentit, durant l’any 2013 

s’han dut a terme diverses accions 

d’anàlisi i aproximació als mer-

cats de l’Amèrica del Sud i l’Índia, 

per tal de fer-ne la valoració i po-

der plantejar l’estratègia de futur. 

S’han fet estudis de mercat, s’han 

establert contactes amb els prin-

cipals stakeholders, associacions 

d’operadors turístics, agències 

de viatges emissores, compa-

nyies aèries, etc., i també s’han 

organitzat trobades comercials 

B2B entre empreses catalanes i 

empreses dels mercats de refe-

rència. 

Un cop valorats els resultats de les 

accions realitzades, s’ha conside-

rat necessària la presència d’un 

representant de l’Agència Ca-

talana de Turisme de forma per-

manent per al mercat de l’Amè-

rica del Sud, amb base a la ciutat 

de Sao Paulo, a partir del 2014. I el 

mercat de l’Índia s’ha incorporat a 

l’àmbit de competència de l’Ofici-

na de Representació de l’Agència 

Catalana de Turisme de Singapur.

En l’apartat de mercats de prio-

ritat elevada, encara que no es-

tratègica, també s’ha incorporat 

Israel que inicialment no es con-

templava, però que ha crescut 

de manera sostinguda durant els 

darrers anys, de l’ordre d’un 25 % 

entre 2010 i 2013. Es calcula que 

prop d’un quart de milió de turis-

tes procedents d’Israel ens hau-

ran visitat enguany, per tant el 

mercat israelià s’ha incorporat a 

l’àmbit de competència de l’Ofici-

na de l’Agència Catalana de Turis-

me ubicada a Milà.

1.3. Venda de valor
A través de la venda de valor, l’Agència Catalana de Turisme treballa per 

incrementar la presència de l’oferta turística catalana en els canals de re-

serva més rellevants per al públic objectiu.
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Sistemes de 
comercialització i altres 
accions

S’ha treballat en la conceptua-

lització del Marketplace de Ca-

talunya, un model B2C format  

per diferents solucions tecnolò-

giques que ens permetran co-

mercialitzar diversos productes i 

serveis turístics a partir del primer 

semestre del 2014: des d’allotja-

ments a lloguer de cotxes, vols, 

trens, entrades, excursions i viat-

ges combinats. 

En paral·lel, s’ha desenvolupat 

una eina amb la qual es po-

dran gestionar directament les  

excursions i els viatges com-

binats, aquests últims de la mà 

de l’associació ACAV-UCAVE. 

Aquesta nova eina es considera 

un instrument clau per impulsar 

la creació i comercialització on-

line de paquets turístics experi-

encials a l’interior de Catalunya, 

i també per presentar aquesta 

oferta als mercats internaci-

onals. S’ha fet un test de co-

mercialització online en el web  

www.catalunya.com en el marc 

de la campanya turística tar-

dor-hivern 2013 i de les propos-

tes del Club Experience. 

La comercialització presencial a les 

oficines de turisme de la Generali-

tat de Catalunya s’ha ampliat con-

siderablement, amb la incorpo-

ració de 45 nous productes a la 

venda en tot el territori català i una 

facturació superior a 160.000 €. 

També s’ha posat en marxa el 

servei de devolució d’IVA per als 

turistes extracomunitaris, sense 

exclusivitat, amb empreses autorit-

zades pel Ministeri d’Hisenda i Ad-

ministracions Públiques del govern 

espanyol. Aquest nou servei busca 

dos objectius clau: d’una banda, 

millorar l’experiència del turista a 

la nostra destinació, facilitant-li les 

gestions que haurà de fer abans 

de marxar del país, i de l’altra, avan-

çar-li la recuperació dels diners de 

l’IVA, per tal d’incentivar que els 

reinverteixi en els comerços i esta-

bliments turístics locals. En aquest 

sentit, cal destacar que l’any 2012 

els turistes extracomunitaris van 

generar una despesa a Catalunya 

de 5.550 milions d’euros.

Durant el tercer any de funcio-

nament del CCB, s’ha apostat 

clarament per la internaciona-

lització d’aquest programa i del 

turisme de reunions de Catalu-

nya organitzant visites comercials 

adreçades principalment a agèn-

cies especialitzades i a algunes 

corporacions en mercats amb 

presència de Centre de Promoció 

Turística (CPT), i creant noves rela-

cions amb partners estratègics en 

els principals mercats internacio-

nals (França, Alemanya, Gran Bre-

tanya i Estats Units).

A escala estatal, donat que el Pro-

grama Catalunya Congressos i 

Esdeveniments es va acabar l’any 

2012, enguany s’han fet visites co-

mercials adreçades al sector as-

sociatiu per començar a vendre 

aquest producte. Així, s’han con-

solidat les relacions i el posicio-

nament del Catalunya Conven-

tion Bureau a través de partners 

estratègics, associacions i mitjans 

especialitzats i referents en aquest 

mercat, com són Capítol Ibèric 

d’ICCA, IBTA, Forum Business Tra-

vel i Korazza.

S’ha posat en marxa el servei 

de devolució d’IVA per als tu- 

ristes extracomunitaris.

http://www.catalunya.com
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Pel que fa a acords de comercia-

lització, durant el 2013 s’han esta-

blert els següents:

•	 Adquisició i traducció de nous 

continguts per a Infotur. 

•	 Acord amb Odigeo. 

•	 Acord amb Tripadvisor.

•	 Acord amb Virtuoso per utilitzar 

les seves plataformes tecnolò-

giques, online i offline, i per par-

ticipar en els seus Plans de Màr-

queting en el mercat dels Estats 

Units. Virtuoso compta amb la 

xarxa mundial líder en la indús-

tria de viatges de luxe. La per-

tinença a la xarxa i la vinculació a 

la marca Virtuoso constitueixen 

una oportunitat única per posi-

cionar Catalunya com una des-

tinació turística de primer nivell. 

•	 Agències de viatges online. La 

xarxa d’oficines de l’Agència 

Catalana de Turisme ha treba-

llat en la recerca i identificació 

de les principals agències on-

line de cadascun dels mercats 

amb l’objectiu d’arribar a acords 

de col·laboració.

D’altra banda, el suport als canals 

de comercialització es pot resumir 

en aquests punts:

•	 Cursos de formació online en 

els mercats asiàtics (Japó), Aus-

tràlia, Índia, Canadà i Regne Unit.

•	 Visites comercials de Mice als 

mercats internacionals amb 

presència de CPT (CCB).

•	 Visites comercials de Catalunya 

Congressos i Convencions al 

mercat estatal (CCB).

•	 Adaptació i extensió del Club 

Experience per dinamitzar la co- 

mercialització dels productes.

•	 S’han concretat accions de co-

màrqueting amb agències de 

viatge i turoperadors online per 

promocionar les Destinacions de  

Turisme Familiar:

	>  Mercat espanyol: grup 

Bayard, Atrápalo, Odigeo 

(eDreams) i MINUBE.

	> Mercat francès: Odigeo (Opo- 

do, eDreams i Go Voyages).

	> Mercat anglès i alemany:  

Expedia.

•	 Per potenciar la comercialitza-

ció en els mercats que reserven 

amb molta antelació s’han fet 

campanyes de comàrqueting:

	> Multimercat: Tripadvisor, Grup 

Sehrs.

	> Mercat nòrdic i francès: Odi-

geo (Travellink, eDreams, Go 

Voyages i Opodo).

	> Mercat anglès: TUI i Expedia.

	> Mercat alemany: Grup Unister.

Estratègia 5. 
Incrementar el 
coneixement del mercat

Per ajudar a resoldre una de les 

mancances sectorials més ne-

cessàries per poder desenvolupar 

un bon màrqueting, enguany s’ha 

començat a treballar en el Siste-

ma d’Informació de l’ACT, una 

estratègia general d’intel·ligència 

de mercat, tant per a ús intern de 

coneixement de la demanda com 

per utilitzar-la des de l’àmbit de co-

municació corporativa per com-

partir-la amb el sector. 

Es tracta d’implementar un siste-

ma d’intel·ligència de mercat amb 

múltiples perspectives d’anàlisi 

(producte, mercat, motivacions, 

«tracking» de marca, satisfacció, 

destinacions, grau d’acompliment 

del pla, etc.), que aporti informació 

en temps real, de forma exhaus-

tiva i que permeti prendre decisi-

ons. Aquest sistema estarà inte-

grat per un quadre d’indicadors, 

que es monitora mensualment 

(gestionat i alimentat per la Direc-

ció General de Turisme), i un repo-

sitori de documentació, que recull 

intel·ligència de mercat tant de 

demanda emissiva com recep- 

tiva, així com d’entorns offline i on-

line. 

Els principals punts en què s’ha 

treballat en aquest àmbit durant el 

2013 són els següents:

•	 Adquisició d’un estudi de com-

petitivitat de destinació.

•	 Adquisició d’una anàlisi de repu-

tació 2.0.

•	 Adquisició d’intel·ligència de 

mercat des dels Serveis Cen-

trals i des de les oficines de l’ACT 

a l’exterior. 

1.4. Serveis de suport al sector
L’objectiu és implantar un sistema eficaç per ajudar el sector a fer un 

millor màrqueting de les seves empreses i productes.
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Pel que fa al Turisme de Reuni-

ons, s’han celebrat la 4a Jornada 

Tècnica de membres del CCB i 

la 2a Assemblea Anual del CCB. 

S’ha aprofitat la jornada per apor-

tar coneixement de mercats que 

ajudin a definir estratègies d’actu-

ació. L’any 2013 s’ha apostat per la 

internacionalització. Els diferents 

CPT han fet anàlisis de mercat que 

han permès comptar amb una in-

tel·ligència de mercat específica 

d’aquest segment MICE, que ens 

ajuda a definir la continuació de la 

internacionalització del CCB. D’al-

tra banda, el CCB ha estat present 

activament en les principals asso-

ciacions internacionals especialit-

zades: ICCA, ECM, SITE i MPI. Ac-

tualment la direcció del CCB forma 

part de la junta directiva del capítol 

ibèric d’ICCA.

Finalment, cal destacar que es 

treballa en el desenvolupament 

del 1r Fòrum MICE de Catalunya 

adreçat al sector i professionals 

del turisme de reunions de Cata-

lunya, i que tindrà lloc a comença-

ment del 2014, concretament l’11 

de febrer.

Estratègia 6. Augmentar 
el suport al sector per 
fer un millor màrqueting

L’objectiu de l’ACT en aquest cas 

és aconseguir augmentar la qua-

litat i l’eficiència del màrqueting 

del sector turístic de Catalunya. 

Per fer-ho, es treballa en el desen-

volupament d’un catàleg de ser-

veis en el sector orientat a millo-

rar les funcions de màrqueting en 

els àmbits d’assessorament, de 

tecnologia, de formació i d’acci-

ons comercials, com ara fires, fam 

trips, workshops, etc.

En ser el 2013 un any de preparació 

del canvi, les accions de suport al 

sector encara estan relacionades 

amb les tipologies d’accions que 

s’han desenvolupat habitualment. 

L’ACT ha organitzat una important 

bateria d’accions de promoció per 

tal d’ajudar el sector turístic català 

en la promoció i comercialització 

del producte. En total s’han fet 352 

accions de promoció entre fires, 

fam trips, press trips, workshops 

i presentacions. Cal destacar es-

pecialment l’acció Buy Catalunya: 

Natura, Interior i Muntanya, que es 

va fer del 3 al 6 de juny amb la par-

ticipació de 78 turoperadors de 19 

mercats diferents i de més de 150 

empreses catalanes. En el trans-

curs del Buy Catalunya, els turo-

peradors van participar també en 

el Workshop Pirineus –que es va 

integrar en el format del Buy– i en 

un dels sis fam trips que es van de-

senvolupar. Els programes adre-

çats als turoperadors es van orien-

tar a la combinació de productes i 

activitats i a la transversalitat dels 

territoris visitats.

A més del Buy Catalunya ja es-

mentat, altres accions de suport al 

sector desenvolupades durant el 

2013 han estat:

•	 International Golf Travel Market 

(IGTM) a la Costa Daurada. Ca-

talunya ha acollit enguany l’es-

deveniment de golf més impor-

tant a escala mundial, i durant 

quatre dies ha estat el focus i 

punt de mira dels turoperadors, 

mitjans i pros especialitzats en 

golf.

•	 Workshops de Neu i Pirineus per 

dinamitzar el sector neu i natu-

ra en els mesos d’hivern. S’han 

organitzat tres workshops a Va-

lència, Madrid i les Illes Canàries, 

tots tres amb molt bona acollida 

i convocatòria. S’ha aprofitat per 

presentar tant l’oferta de neu 

com l’oferta complementària de 

Pirineus al llarg de tot l’any.

•	 Accions dirigides al públic final 

als centres comercials Illa Dia-

gonal i Diagonal Mar, en què s’ha 

presentat l’oferta d’interior per 

als períodes primavera-estiu i 

tardor-hivern, per tal de dinamit-

zar el consum d’aquest tipus de 

turisme per part del públic ca-

talà. En el cas de tardor-hivern 

s’ha combinat l’oferta d’interior 

amb l’oferta de neu.

•	 Acció de públic final juntament 

amb l’INCAVI en el marc de la 

33a Mostra de Vins i Caves de 

Catalunya a la ciutat de Barcelo-

na. L’ACT hi ha coordinat un gran 

espai de promoció d’enoturis-

me amb participació de diver-

ses rutes del vi i comercialitza-

dors especialitzats.

•	 Amb motiu de la campanya Ho-

tels amb D.O. organitzada pel 

Gremi d’Hotels de Barcelona 

i l’INCAVI, per primera vegada 

s’ha promocionat en diversos 

hotels de la ciutat un programa 

de sortides a vinyes.

•	 Presentacions en el marc de 

grans esdeveniments relacio-

nats amb la cultura.

•	 Participació a la fira-workshop 

City Fair organitzada per l’Euro-

pean Cities Marketing, associa-

ció de la qual l’ACT n’és membre.

•	 En el marc de la consolidació del 

projecte de turisme accessible, 

es va dur a terme una presen- 

tació del programa de turisme 

accessible en el Congrés Inter-

nacional de Turisme per a Tot-

hom celebrat a Àvila.

•	 Workshop de turisme esportiu 

al mercat dels Països Nòrdics 

especialitzat en futbol, natació, 

ciclisme i atletisme.

•	 Pel que fa al turisme de reuni-

ons:

	> Workshops del Catalunya 

Convention Bureau a Fran-

ça i Alemanya, i Roadshow 
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al Regne Unit, i presència en 

altres workshops especialit-

zats organitzats per tercers 

com ara: M&I Forums dels 

mercats europeus i Països de 

l’Est i Rússia, workshop Par-

tance a França, workshop a 

Toronto, workshop Meetaxis 

al Benelux, workshop Antor a 

Moscou, facilitant l’accés als 

membres del CCB sota el pa-

raigua de Catalunya.

	> Organització d’una acció es-

pecial de networking en el 

marc de l’EIBTM amb presèn-

cia de 86 compradors.

	> Identificació i signatura d’a-

cords anuals estratègics amb 

empreses especialitzades en 

Mice en els mercats priorita-

ris: Espanya, França, Alema-

nya, Regne Unit i Estats Units.

	> Organització de presenta- 

cions comercials de Catalu-

nya com a destinació de turis- 

me de reunions a París, Lió i 

Tolosa, adreçades al mercat 

francès.

	> Campanya de trucades pro-

mocomercials dirigida a or-

ganitzadors de reunions a 

Alemanya.

•	 Presentacions als mitjans i als 

professionals turístics japone-

sos amb motiu de l’any dual Es-

panya-Japó. 

•	 Workshop Travelweek i fires 

World Travel Market Latin Ame- 

rica i Sky & Golf a Sao Paulo 

(Brasil).

•	 Suport a ACAV - UCAVE en la 

preparació de paquets de pro-

ducte d’interior - muntanya.

Cal afegir, a més de totes les ac-

cions tradicionals esmentades 

i que es completen en l’annex, 

que des de les oficines de l’Agèn-

cia Catalana de Turisme a l’exte- 

rior s’han dut a terme nombroses 

accions orientades a donar su-

port al sector català per millorar 

el màrqueting general de la des-

tinació.

Formació, assessorament i 
comunicació

L’ACT ha definit un programa de 

formació per als professionals 

del sector, membres dels clubs de 

producte de l’Agència, formant-los 

en aquest cas en temes digitals i 

de Social Media Plan, Adwords, 

Redacció de Textos Promocionals 

i Presentacions breus i efectives. 

El suport al sector també forma 

part del catàleg de productes i 

serveis de l’Agència Catalana de 

Turisme, que ofereix assessora-

ment, acompanyament, orienta-

ció, suport i seguiment al servei de 

la dinamització de l’activitat turísti-

ca a Catalunya. En aquest sentit, el 

workshop Interclubs és una eina 

de dinamització i actualment s’ha 

convertit en un dels principals es-

deveniments anuals de l’ACT.

Per tal d’augmentar el suport al 

sector, i considerant que un dels 

objectius de l’ACT és valorar l’efici-

ència i eficàcia de les accions de-

senvolupades al llarg de l’exercici, 

enguany s’ha continuat avaluant 

la rendibilitat i l’impacte d’accions 

tant offline com online. En total, 

s’han valorat prop d’un cente-

nar de les accions de promoció 

fetes. Cal tenir en compte, però, 

que aquestes dades són provisi-

onals ja que en el cas dels viatges 

de premsa encara hi ha força re-

sultats per publicar. 

Durant 2013, s’han avaluat altres 

tipologies d’accions com ara: pre-

sentacions, jornades professionals 

i jornades de networking de les 

empreses i entitats membres dels 

Programes de l’ACT. 

Per a l’ACT és prioritària la trans-

parència i comunicació envers el 

sector. En aquest sentit, és fona-

mental no només l’avaluació dels 

resultats de les accions desen-

volupades, sinó també comuni-

car-los posteriorment als profes-

sionals que les han fet possibles. 

Per donar acompliment a aquest 

objectiu, s’ha informat de manera 

sistemàtica dels resultats de les di-

verses accions a les entitats i em-

preses participants. En total, s’han 

dut a terme 629 comunicacions 

d’accions desenvolupades al llarg 

de l’exercici 2013.
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Estratègia 7. Augmentar 
significativament 
la cooperació amb 
el sector i altres 
organismes

Es tracta d’alinear interessos i ac-

cions del màrqueting turístic de 

Catalunya, millorar-ne l’eficiència i 

incrementar els recursos per ge-

nerar un major impacte en el pú-

blic objectiu. L’Agència Catalana de 

Turisme treballa doncs per establir 

acords amb socis estratègics del 

turisme de Catalunya i amb grans 

empreses de referència; optimit-

zar el model de coordinació en-

tre l’ACT i la Direcció General de 

Turisme (DGT) i els organismes 

territorials en matèria de desenvo-

lupament d’oferta turística, comu-

nicació i venda. A més, es col·la-

bora amb altres departaments de 

l’Administració per desenvolupar 

accions de disseny de valor.

Al llarg de l’exercici 2013, l’Agència 

Catalana de Turisme ha dut a ter-

me diverses accions de comu-

nicació específiques amb motiu 

del llançament del Pla Estratè- 

gic de Turisme de Catalunya i del  

Pla de Màrqueting Turístic de Ca-

talunya. A més, s’han reformulat 

algunes accions comunicatives 

per contribuir al posicionament del 

sector turístic com a sector clau 

en l’economia del país. Amb mo-

tiu del Dia Mundial del Turisme, per 

exemple, es va concebre i organit-

zar una gran jornada professional 

que va comptar amb la participa-

ció de més de 800 professionals 

del sector turístic català. La jorna-

da incloïa una sessió professional 

al Gran Teatre del Liceu i el lliura-

ment dels renovats Guardons del 

Turisme de Catalunya, en el marc 

d’un còctel-sopar al Teatre Nacio-

nal de Catalunya.

Comunicació

Els principals objectius han estat: 

•	 Establiment d’un missatge co-

herent al voltant de l’ACT i de la 

DGT. Aquest missatge ha arribat 

als stakeholders de l’ACT, al sec-

tor turístic i a la societat en ge-

neral. 

•	 Fer tangibles les accions de 

l’ACT i de la DGT, tot valorant 

les informacions promogudes 

pel Gabinet de Comunicació 

de l’ACT. El retorn econòmic ha 

estat de 2,5 milions d’euros i els 

impactes generats han estat 

més de 42 milions. 

1.5. Organització i gestió del màrqueting
Aquesta línia de treball engloba totes aquelles accions de màrqueting que 

donen suport a les accions de disseny, comunicació i distribució de valor, 

i n’incrementen l’eficàcia en optimitzar la coordinació i la participació amb 

la indústria turística catalana.
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•	 Desenvolupament d’una rela-

ció propera amb els mitjans de 

comunicació per posicionar la 

imatge de l’ACT i de l’adminis-

tració turística catalana, amb 

l’elaboració de més de 110 notes 

de premsa, fotonotícies i convo-

catòries de premsa. Així mateix, 

s’han gestionat més de 90 en-

trevistes a responsables turís-

tics de la Direcció General de 

Turisme i de l’Agència Catalana 

de Turisme. S’han atès prop de 

200 peticions d’una vuitante-

na de mitjans de comunicació. 

D’altra banda, s’han establert 

acords de col·laboració estra-

tègics amb diversos mitjans de 

comunicació, que han permès 

disposar d’un instrument de co- 

municació per oferir-lo a les 

empreses, marques i esdeveni-

ments catalans de manera que 

tinguin el seu espai en els mit-

jans; potenciar la comunicació 

corporativa de l’ACT, i contribuir 

a la consolidació del posiciona-

ment tant de la marca Catalunya 

com de l’entitat. Fruit d’aquests 

acords s’han dut a terme una 

cinquantena de participacions 

en programes de ràdio i premsa 

escrita.

•	 Implantació d’una nova identitat 

visual, garantint la homogeneï-

tat de la comunicació a l’entorn 

d’aquesta identitat. 

•	 Potenciació de la comunicació 

directa amb el sector a través 

dels quatre enviaments del but-

lletí electrònic de l’ACT; l’envia-

ment mensual de les accions 

que la Direcció General de Tu-

risme i l’ACT duen a terme; una 

quarantena de circulars elec-

tròniques adreçades a més de 

15.000 destinataris, que han ge-

nerat 215.000 missatges; prop 

de 1.100 comunicacions dels 

informes de les diferents acci-

ons dutes a terme per l’Agència; 

manteniment i actualització del 

web www.act.cat i elaboració de 

la Memòria d’activitats de l’ACT.

Cooperació amb empreses

S’ha treballat en un nou marc de 

cooperació amb les empreses, 

revisant l’actual programa de part-

nership, creant un nou programa 

de patrocini adreçat a empreses 

del sector turístic i definint un nou 

marc de col·laboració estable amb 

associacions empresarials, que a- 

glutinin una part important de la 

seva oferta turística i estiguin dis-

tribuïdes en una part important del 

territori català.

Amb relació al programa de part-

nership:

•	 S’han renovat els acords amb 

Vueling, La Roca Village, Circuit 

de Catalunya i Iberia.

•	 S’ha fet un seguiment de tots 

els acords vigents: FC Barcelo-

na, PortAventura i Abertis Auto-

pistas.

•	 S’han tancat dos nous acords 

amb categoria de Partners amb 

Grup Damm i Qatar Airways, 

amb un retorn econòmic de més 

de 300.000 €; aquest darrer té 

vigència fins al març de 2014.

Pel que fa al programa de patrocini:

•	 S’han formalitzat dos acords 

amb categoria de Main Spon-

sor, amb un retorn econòmic de 

41.000 € amb Torres i Sixt Rent 

a Car.

•	 S’ha gestionat la captació de 

patrocinadors per a dos es-

deveniments, amb categoria 

d’Event Sponsor, amb un retorn 

econòmic superior a 35.000 €:

	> Buy Catalunya: Món Sant 

Benet, Avant Grup, Cerdanya 

Resort.

	> Dia Mundial del Turisme: Co-

bega (Coca Cola), Codorniu, 

Torres, La Roca Village, Grup 

Damm, Gran Teatre del Liceu, 

Teatre Nacional de Catalunya 

i Escola Superior d’Hostaleria 

de Barcelona.

•	 S’han tancat dos acords amb 

associacions, amb categoria de 

Col·laboradors, amb un retorn 

econòmic de 27.000 €:

	> Costa Brava Hotels de Luxe.

	> Petits Grans Hotels de Cata-

lunya i Costa Brava Verd Ho-

tels.

•	 S’ha ampliat el cercle d’influèn-

cia mantenint i reforçant la pro-

ximitat amb diversos organis-

mes: OMT, European Network of 

Accessible Tourism (ENAT), Eu-

ropean Cities Marketing (ECM), 

Network of European Regions 

for a Sustainable and Compe- 

titive Tourism (NECSTOUR), 

Organització Internacional de 

Turisme Social (OITS) i enti-

tats estatals i internacionals 

com ara SEGITTUR, Unitat de 

Turisme de la Comissió Euro-

http://www.act.cat
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pea, etc., per treballar qües-

tions com el turisme respon-

sable, el turisme sostenible o 

les noves tecnologies aplica-

des al turisme. En aquest sen-

tit, es manté una participació 

activa en esdeveniments del 

sector com per exemple un 

acte de presentació a l’Europe-

an Tourism Day i a l’Euromee-

ting, tots dos a Brussel·les. Tam-

bé destaca la dinamització dels 

projectes europeus d’innovació 

que millor permetin la captació 

de recursos dels programes, a 

través de la participació en la 

plataforma CALYPSO per a la 

comercialització online de pro-

ductes turístics de caire social.

Projecció de la marca

S’ha basat principalment en les 

missions empresarials i instituci-

onals, tot i que també hi ha hagut 

altres activitats:

•	 7è Congrés Internacional de Tu-

risme Responsable.

•	 Fòrum TurisTIC en el marc de la 

Mobile World Capital.

•	 Patrocini de la Welcome Party 

de l’EIBTM.

•	 Missions Empresarials i Institu-

cionals de Catalunya:

Les missions són una manera 

de posicionar la marca Cata-

lunya en els mercats de la mà 

d’una delegació de represen-

tants del Govern i amb col·lec-

tius de diversos sectors, en què 

la suma de totes les accions té 

una gran repercussió i alhora 

dóna suport a les empreses en 

la identificació d’oportunitats de 

negoci. S’organitzen en col·la-

boració amb ACCIÓ, l’Agència 

per a la Competitivitat de l’Em-

presa del Departament d’Em-

presa i Ocupació, així com amb 

la Secretaria d’Afers Exteriors 

quan la missió està encapçala-

da pel president de la Genera-

litat, i amb la participació d’em-

preses del sector turístic. 

Durant el 2013, l’Agència Cata-

lana de Turisme ha participat en 

quatre Missions Empresarials 

amb firmes del sector turístic 

català:

	> Brasil: encapçalada pel presi-

dent de la Generalitat, Ar-

tur Mas, i el conseller d’Em-

presa i Ocupació, Felip Puig, 

va generar reunions amb 

la companyia aèria LATAM, 

l’Associació Brasilera d’Em-

preses Aèries, ABEAR, i amb 

les dues principals associa-

cions d’operadors i agènci-

es de viatges de Brasil: Bra-

ztoa i ABAV. Com a resultat 

d’aquestes reunions s’ha tan-

cat un acord amb Braztoa pel 

qual l’any 2014 celebraran el 

seu Strategic Meeting a Bar-

celona, amb la participació 

dels operadors més impor-

tants de l’associació. 

	> Colòmbia: es tracta d’un mer- 

cat emissor en fase de desen- 

volupament i amb un elevat 

potencial de creixement. En- 

capçalada pel conseller d’Em- 

presa i Ocupació, Felip Puig, i 

amb la participació d’una cin-

quantena d’empreses dels 

sectors de Turisme, Moda i 

Smart Cities, va tenir com a 

eix central les trobades B2B 

a Bogotà en el marc del Se-

minari de Turisme organitzat 

conjuntament amb Anato, as- 

sociació colombiana d’agèn-

cies de viatges i Turisme, for-

mada per 607 agències. Tam-

bé es va participar en la Fira 

professional de Turisme orga-

nitzada per Anato a la ciutat 

de Medellín, on els empresa-

ris van mantenir trobades co-

mercials amb turoperadors. 

Hi van participar 15 empreses 

del sector turístic català, que 

es van poder entrevistar amb 

més de 60 operadors. En pa-

ral·lel es van mantenir reuni-

ons amb Anato i Avianca.

	> Israel: encapçalada pel presi-

dent de la Generalitat, Artur 

Mas, i el secretari d’Empresa 

i Competitivitat, Pere Torres, 

va tenir com a eix central una 

jornada de treball amb tots els 

representants de les entitats 

de promoció local dels Pa-

tronats de Barcelona, Costa 

Brava i Terres de Lleida, així 

com amb representants del 

Call de Girona i d’Aeroports 

de Catalunya, que van com-

partir la trobada amb 20 turo-

peradors turístics, represen-

tants de la companyia aèria 

El-Al, que va col·laborar en 

l’organització de l’acte, i re-

presentants del govern d’Is-

rael. Aquesta missió va servir 

per a establir les bases de 

col·laboració amb operadors 

i companyies aèries israelia-

nes que posteriorment han 

programat Catalunya.

	> Índia: aquest país és actual-

ment un dels mercats emis-

sors turístics emergents més 

important del món. Encapça-

lada pel president de la Gene-

ralitat, el conseller Felip Puig, 

i amb la participació d’unes 

quaranta empreses dels sec-

tors de Turisme, Automoció i 

Biofarmacèutic, va tenir com 

a eix central les trobades 

B2B a Nova Delhi i Bombai. 

Les 10 empreses de turis-

me que van participar es van 

entrevistar amb més de 150 

turoperadors i agències de 

viatges emissors de turisme. 

També es van mantenir tro-

bades amb 30 professionals 

de la premsa i productors de 

Bollywood. En paral·lel es van 

mantenir reunions amb Air In-

dia i Jet Airways.
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Dades bàsiques 
de l’Entitat i 
pressupost 2013

2

2013, any de pressupostos 

prorrogats i impost turístic.
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1. Règim jurídic de l’Entitat, objectius, recursos 
econòmics i patrimoni.

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) va ser creada mitjançant la Llei 

15/2007, del 5 de desembre, DOGC núm. 5030 de data 17/12/2007. 

D’acord amb l’article 1 de l’esmentada llei, l’ACT és una entitat de dret pú-

blic de la Generalitat que actua subjecta al dret privat, amb personalitat 

jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi per al compliment 

dels seus objectius.

 

Un cop constituïda l’Entitat, la seva activitat es va iniciar l’1 de gener de 

2010 amb l’entrada en vigor del Decret 192/2009, de 9 de desembre, 

d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme, DOGC núm. 

5524, de data 11 de desembre. 

Tal i com s’esmenta en el preàmbul de la Llei 15/2007, la creació de l’Agèn-

cia havia de permetre donar un impuls quantitatiu i qualitatiu al turisme de 

Catalunya i facilitar la col·laboració entre el sector públic i el sector privat, 

la descentralització de la gestió i, en definitiva, la màxima rendibilitat i la 

màxima racionalització dels recursos destinats a la promoció turística.

L’article 3 de la llei recull l’objectiu general i els objectius específics de 

l’ACT, concretament i pel que fa a l’objectiu general, diu:

1. L’objectiu de l’Agència Catalana de Turisme és promocionar Catalunya 

com a destinació turística de referència internacional d’acord amb la 

seva diversitat, la seva qualitat i la seva rendibilitat social i econòmica.

Pel que fa als recursos econòmics de què disposa l’Agència són els pre-

vistos en l’article 13 de la llei:

a) Les assignacions que li corresponguin amb càrrec als pressupos-

tos de la Generalitat.

b) Les aportacions dels membres.

c) Els rendiments procedents de les tarifes percebudes per serveis 

prestats directament, que tenen la consideració de preus privats.

d) Les quantitats obtingudes per l’alienació d’actius fixos i pel rendi-

ment dels béns i valors que constitueixen el seu patrimoni.

e) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntà-

ria d’entitats públiques i privades o de particulars.
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f) Els procedents dels crèdits, els préstecs i les altres operacions fi-

nanceres que es puguin concertar i estiguin reflectides en la Llei de 

pressupostos de la Generalitat.

g) Qualsevol ingrés compatible amb la naturalesa i les finalitats de 

l’Agència.

h) La resta d’ingressos que s’autoritzin.

2. L’Agència Catalana de Turisme pot signar, en els termes i les condicions esta-

blerts per la normativa aplicable a l’Administració de la Generalitat, convenis 

de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administraci-

ons en els àmbits d’actuació que, directament o indirectament, li són pro-

pis. Així mateix, pot subscriure convenis amb entitats privades que tinguin 

un interès específic en la realització de determinades accions de promo-

ció, sempre que aquestes s’adeqüin al programa d’actuació de l’Agència.

3. Els recursos econòmics de l’Agència Catalana de Turisme tenen caràc-

ter finalista, atès que són destinats a la consecució dels objectius de 

l’entitat.

La participació econòmica de les entitats externes a l’Administració de la 

Generalitat, empreses, associacions... ve regulada en els articles 9 i 10 dels 

estatuts.

Pel que fa al patrimoni de l’ACT, aquest aspecte queda recollit en els arti-

cles 15 de la llei i 19 dels estatuts.

El mes de novembre de 2012 va entrar en vigor l’impost sobre les estades 

en establiments turístics. La generació d’ingressos per aquest concepte 

ha suposat un canvi en el model de finançament de l’Agència, de manera 

que actualment la major part dels recursos de què disposa l’Agència prové 

de la recaptació de l’impost. 

El 2012 va entrar en vigor l’impost sobre les estades en establiments turístics. 

La generació d’ingressos per aquest concepte ha suposat un canvi en el model de 

finançament de l’Agència, de manera que actualment la major part dels recursos de 

què disposa l’Agència prové de la recaptació de l’impost. 
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1.1 Impost turístic

L’impost fou creat per la 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, DOGC núm. 6094, de data 23/03/2013. Del seu 

text, destaquem els articles següents:

Art. 98. Creació i objectiu. Es crea l’impost sobre les estades en establiments 

turístics, com a tribut propi de la Generalitat. Aquest impost té per 

objectiu nodrir el Fons per al foment del turisme, regulat pel capítol III 

d’aquest títol, amb la finalitat de finançar les actuacions a què fa refe-

rència l’article 116.

Art. 101. Afectació. Els ingressos de l’impost sobre les estades en establiments 

turístics resten afectats a la dotació del Fons per al foment del turisme 

per a atendre les finalitats que s’hi determinen.

Art. 115. Creació del Fons per al foment del turisme

1. Es crea el Fons per al foment del turisme com a mecanisme destinat 

a finançar polítiques turístiques per al millorament de la competitivitat 

de Catalunya com a destinació turística.

2. El Fons es dota amb els ingressos obtinguts de l’impost sobre les es-

tades en establiments turístics. Aquesta dotació resta afectada a les 

despeses directament relacionades amb els objectius assenyalats a 

l’article 116.

3. Els departaments competents en matèria d’economia i en matèria 

de turisme són els encarregats de gestionar el Fons, en els termes 

i amb les condicions que s’estableixen reglamentàriament, i han de 

garantir la informació prèvia del sector afectat.

Art. 116. Destinació dels recursos del Fons per al foment del turisme

1. Els recursos del Fons per al foment del turisme s’han de destinar a pro-

jectes o actuacions que persegueixin algun dels objectius següents:

a) La promoció turística de Catalunya.

b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la pro-

tecció, preservació, recuperació i millorament dels recursos turís-

tics.

c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics.

d) El desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme.

2. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1, el 30 % de la recapta-

ció del Fons ha d’ésser destinat a les administracions locals, en fun-

ció de la recaptació corresponent als establiments i equipaments a 

què fa referència l’article 103.3 amb les condicions que s’estableixin 

per reglament. La ciutat de Barcelona participa del percentatge del  

30 % del fons establert i del 50 % de l’import que resulta d’aplicar 

l’increment de tarifa dels establiments de la ciutat de Barcelona amb 

relació a l’aplicada a la resta d’establiments del territori de Catalunya.

3. El percentatge del Fons gestionat per les administracions locals ha 

d’ésser destinat al finançament d’actuacions concretes en l’àmbit de 

la promoció turística.

4. L’assignació a què fa referència l’apartat 3, i també la distribució de la 

resta dels recursos del Fons, s’ha d’efectuar en els terminis, els ter-

mes i les condicions que s’estableixin per reglament.

El reglament del Fons per al foment del turisme fou aprovat mitjançant el 

Decret 161/2013, del 30 d’abril.
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2. Òrgans de govern

L’Agència Catalana de Turisme es regeix pels òrgans següents:

•	 El Consell de Direcció (òrgan de decisió, 

direcció i control de l’activitat de l’ACT).

•	 El Consell General de Participació (òrgan de  

participació, consulta, debat i proposta).

La composició i funcions dels diferents òrgans de govern es detallen en 

els articles 5 a 11 de la llei, i 6 a 15 dels estatuts de l’ACT.

3. Comptabilitat i control econòmic

La comptabilitat de l’Entitat es porta d’acord amb el Pla General de 

Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, la 

normativa de la Generalitat (llei de pressupostos, Llei de finances i Llei de 

l’empresa pública) i les directrius rebudes de la Intervenció General del 

Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat. 

En la presentació dels comptes anuals, i atesa la seva incidència en el 

Compte de Pèrdues i Guanys, cal fer esment del tractament que es dóna 

a les transferències rebudes de la Generalitat. Així, d’acord amb la nor-

mativa aplicable –Llei de pressupostos, Llei de finances i Llei de l’empresa 

pública– i les pautes marcades pel Departament d’Economia i Coneixe-

ment, les transferències corrents tenen la naturalesa de subvenció d’ex-

plotació en la mesura necessària per equilibrar el Compte de Pèrdues i 

Guanys, exceptuant les provisions i variacions d’existències. La no con-

sideració d’aquestes despeses com a subvencionables fa que el resultat 

del Compte de Pèrdues i Guanys sigui negatiu per aquest mateix import. 

D’acord amb l’article 14.3 de la Llei de l’ACT, l’objecte del control finan-

cer de l’Agència és comprovar-ne el funcionament economicofinancer 

i s’efectua pel procediment d’auditoria, el qual substitueix la intervenció 

prèvia de les operacions corresponents. L’auditoria s’ha de fer o bé direc-

tament per part de la Intervenció General de la Generalitat o bé sota la 

direcció d’aquesta.

•	 La Presidència. 

•	 La Vicepresidència.

•	 La Vicepresidència executiva.

•	 La Direcció.
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4. Programa d’actuació, contracte programa i pla 
d’accions (PAO)

D’acord amb els articles 6.6 b) i c) de la llei, i 7.8 b), e) i f) dels estatuts, 

correspon al Consell de Direcció l’aprovació del programa d’actuació, el 

contracte programa i el pla d’accions (PAO) de l’ACT. El finançament de 

l’Agència Catalana de Turisme a càrrec dels pressupostos de la Genera-

litat de Catalunya s’articula a través del corresponent contracte progra-

ma, de conformitat amb els articles 16 de la Llei de l’ACT i 20 dels seus 

estatuts. La durada d’aquest contracte és de quatre anualitats.

5. Pressupost de l’Entitat

L’any 2007, amb motiu de l’ampliació de l’àmbit institucional de les enti-

tats del sector públic, el pressupost de l’aleshores consorci Turisme de 

Catalunya es va publicar per primer cop de manera diferenciada dins 

dels pressupostos de la Generalitat. L’objectiu d’aquesta ampliació de 

l’àmbit institucional del sector públic era i és d’una banda l’adaptació als 

requeriments de les normes del Sistema Europeu de Comptes SEC 95, 

i d’una altra guanyar en transparència i aprofundir en la visió de conjunt 

de tot el sector públic de la Generalitat.

L’any 2013 s’inicià amb la pròrroga dels pressupostos de l’exercici 2012 i 

l’aplicació del Decret 170/2012, de 27 de desembre, de retenció de crè-

dits pressupostaris, la qual cosa va suposar una reducció del 48,06 % de 

les transferències de la Generalitat per als capítols IV i VIII. A diferència 

d’anys anteriors, l’entrada en vigor de l’impost sobre les estades en es-

tabliments turístics durant el mes de novembre de 2012 i la consegüent 

generació de recursos per aquest concepte ha suposat un canvi en el 

model de finançament de l’Agència. A partir de 2013 la major part dels 

recursos de què disposa l’Agència prové de la recaptació de l’impost. 

Els ajustaments pressupostaris de la Generalitat han comportat varia-

cions entre el pressupost inicial i final de l’Agència i un increment del 

nivell d’activitat a final d’any. Gràcies als recursos provinents de l’impost 

turístic, el pressupost liquidat ha estat superior al de l’exercici precedent.

Tant les aportacions directes de la Generalitat com els recursos gene-

rats amb l’impost turístic es vehiculen mitjançant transferències pro-

vinents de la DGT, dins del pressupost del Departament d’Empresa i 

Ocupació. Aquests recursos són transferits a l’ACT a través del capítol 

IV, transferències corrents, i capítol VIII, variació d’actius financers.

L’estructura pressupostària de la Generalitat –classificació orgànica, per 

programes i econòmica– és diferent i addicional a l’estructura pressu-

postària de gestió amb què treballa l’ACT i respon més adequadament a 

les seves necessitats d’informació per a la presa de decisions. L’estruc-

tura pressupostària de gestió que es presenta a aprovació del Consell 

de Direcció es correspon amb el pla d’accions i objectius de l’Entitat 

(PAO). Cal tenir present que en el pressupost públic, a diferència del de 

gestió, no s’inclouen les «transferències pendents d’aplicar d’exercicis 

anteriors» –romanents–, atès que es considera que aquestes ja s’han 

liquidat a l’exercici corresponent. D’acord amb els articles 6.6 d) i e) de 

la llei, i 7.8 c) i j) dels estatuts de l’ACT, correspon al Consell de Direcció 

l’aprovació i liquidació del pressupost i els comptes anuals.



27

Pressupost
2012 Pressupost 2013 % Variació

(a) (b.1) (b.2) (b.3) (b.4) ( (b.3 - a) / a) 

Liquidat
Aprovat CD 
03/05/2013

Final Liquidat
Drets

Liquidats EiF
Liquidat 

2013/20/12 

1.  TRANSFERÈNCIES  
GENERALITAT, APORTACIONS  
I INGRESSOS PROPIS

1.  TRANSFERÈNCIES  
GENERALITAT 11.936.426,21 16.196.432,34 17.770.432,34 17.770.432,34 17.770.432,34 48,9  %

1.1 Capítol IV 10.936.426,21 7.196.432,34 7.220.432,34 7.220.432,34 7.220.432,34 -34,0  %

1.2 Capítol VIII 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,0  %

1.3  Recursos provinents  
de l’impost turístic 9.000.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00

2.  APORTACIONS D’ALTRES 
ENTITATS 489.658,33 525.000,00 473.000,00 476.312,83 476.312,83 -2,7  %

3. INGRESSOS PROPIS 1.515.454,13 1.200.000,00 1.200.000,00 1.616.730,43 1.616.730,43 6,7  %

TOTAL 1. 13.941.538,67 17.921.432,34 19.443.432,34 19.863.475,60 19.863.475,60 42,5  %

2.  TRANSFERÈNCIES PENDENTS 
D’APLICAR

1.  TRANSF. PENDENTS  
D’APLICAR GENÈRIQUES 3.262.456,96 1.100.000,00 1.150.832,93 1.150.832,93 -64,7  %

TOTAL 2. 3.262.456,96 1.100.000,00 1.150.832,93 1.150.832,93 -64,7  %

TOTAL 1.+ 2. 17.203.995,63 19.021.432,34 20.594.265,27 21.014.308,53 19.863.475,60 22,1  %

Comparació dels pressupostos  
d’ingressos liquidats 2013/2012  
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ACT. Pressupost d’ingressos liquidat 2013

Pressupost d’ingressos liquidat 2012/2013

2,27 %

34,36 % 

50,20 %

5,48 % 

7,69 %

5.1 Pressupost d’ingressos 2013

De manera resumida, el pressupost inicial d’ingressos 2013, la seva evo-

lució al llarg de l’exercici i la seva liquidació es pot veure en el quadre 

següent: 
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5.2 Pressupost de despeses 2013

El pressupost inicial de despeses 2013, la seva evolució al llarg de l’exer-

cici i la seva liquidació es presenten de manera resumida en el quadre 

següent: 

 Any 2013 aplicat  Any 2012 aplicat     Màrqueting

  Estructura

  Accions de suport

  CCB 

 Mercats internacionals

  TIC

  Empreses

  Comunicació 

 Promoció

ACT. Pressupost de despeses aplicat 2013

36,94 %

7,81 %

0,92 %

14,33 %

0,55 % 4,66 %

20,27 % 

14,03 % 

3,79 %

ACT. pressupost de despeses per  
programes aplicat 2013/2012  
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Pressupost 
2012 Pressupost 2013 % Variació

(a) (b.1) (b.2) (b.3) (b.4) ( (b.3 - a) / a) 

Aplicat
Aprovat CD 
03/05/2013

Final Aplicat
Obligacions

reconegudes EiF
Aplicat 

2013/20/12 

1. ESTRUCTURA 4.613.392,27 4.482.000,00 4.482.000,00 4.208.650,46 4.208.650,46 -8,8  %

2. MÀRQUETING, OPERACIONS, 
COMUNICACIÓ, TIC,  
EMPRESES, MERCATS I CCB

10.703.805,48 11.136.178,72 15.057.350,27 15.588.223,72 15.803.987,49 45,6  %

2.1 Màrqueting 3.056.937,73 3.882.790,00 7.241.551,55 7.671.126,89 7.816.552,42 150,9  %

2.2 Promoció 3.122.958,77 2.715.689,75 2.972.349,75 2.976.167,67 2.976.167,67 -4,7  %

2.3 Comunicació, premsa i     
relacions públiques 169.698,72 155.000,00 155.000,00 190.093,57 190.093,57 12,0  %

2.4 Tecnologies de la informació 1.076.558,70 1.038.622,42 1.104.372,42 936.475,04 940.831,04 -13,0  %

2.5 Empreses 562.816,41 237.950,00 437.950,00 787.113,07 853.095,31 39,9  %

2.6 Mercats internacionals 2.567.065,74 2.849.669,55 2.889.669,55 2.912.345,80 2.912.345,80 13,5  %

2.7 CCB 147.769,41 256.457,00 256.457,00 114.901,68 114.901,68 -22,2  %

 3. ACCIONS DE SUPORT  
A LA INVERSIÓ, MILLORA 862.864,23 3.403.253,62 1.054.915,00 968.000,00 968.000,00 12,2  %

TOTAL 1. + 2. + 3 16.180.061,98 19.021.432,34 20.594.265,27 20.764.874,18 20.980.637,95 28,3  %
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L’evolució del pressupost de despeses i la seva aprovació per part del 

Consell de Direcció de l’Entitat coincideix amb el que s’ha exposat en el 

punt anterior. 

Un cop tancat l’exercici, el pressupost de despeses aplicat ha estat de 

20.764.874,18 €, que suposa una execució del 100,8 % respecte del pres-

supost de despesa final, i d’un 98,81 % respecte als 21.014.308,53 € del 

pressupost d’ingressos liquidat. 

Malgrat la difícil conjuntura econòmica del moment i l’escenari inicial de 

pressupostos prorrogats, aquestes xifres d’execució del pressupost fan 

palès el gran esforç de l’Agència per portar a terme el seu pla d’accions 

i acomplir els objectius inicialment previstos. Destaca el fet que s’ha in-

crementat significativament la inversió en accions promocionals (45,6%) i 

que, en canvi, s’han reduit també significativament (-8,8%) els costos de 

l’estructura necessària per a dur-los a terme.
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Annex3
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A banda de les accions més des-

tacades en aquesta memòria i de 

les relacionades en les pàgines 

següents, cal dir que la tasca de 

l’Agència Catalana de Turisme i la 

de les seves Oficines de Promoció 

Turística a l’exterior inclou moltes 

altres accions com ara la partici-

pació en jornades i esdeveniments 

professionals, accions comercials, 

de comunicació, de formació i de 

prospecció. En aquest sentit, cal 

assenyalar, per exemple, diferents 

tipus de col·laboracions amb ope-

radors turístics i mitjans de comu-

nicació internacionals, agendes 

comercials, o cursos de formació 

online amb agents de viatge sobre 

la destinació Catalunya.

El nombre d’accions de promoció executades és una bona aproximació 

a l’activitat de l’entitat. El compromís adquirit per al 2013 era de 190 acci-

ons de promoció i finalment se n’han realitzat 352. En definitiva, el nivell 

d’acompliment se situa en el 185 %, percentatge que es pot considerar 

altament satisfactori.

Nombre d’accions 
compromeses al PAO’13

Nombre d’accions  
realitzades el 2013

Grau d’acompliment

190 352 185 %
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Gener
data tipologia acció lloc mercat producte

Del 9 al 13 Fira Vakantiebeurs Utrecht Benelux Marca Catalunya

10 Workshop Travelmatch Oslo Països Nòrdics Marca Catalunya

Del 12 al 20 Fira CMT Stuttgart Europa Central Marca Catalunya

Del 15 al 19 Press trip TV Sport 365 Catalunya França IE*: esportiu

16 Workshop Premsa ADONET París França Marca Catalunya

Del 16 al 18 Fira Satte Nova Delhi Índia Marca Catalunya

Del 17 al 20 Fira Matka Hèlsinki Països Nòrdics Marca Catalunya

21 Presentació
Llançament curs 
formació online 
agents viatge Índia

Nova Delhi Índia Marca Catalunya

21 Workshop Travel Outbound Nova Delhi Índia Marca Catalunya

22 Presentació
Presentació 
Transeurope

Anvers Benelux Marca Catalunya

Del 22 al 23 Presentació AAVV Viajes Palacio Mèxic Mèxic Marca Catalunya

Del 25 al 26 Presentació
NE Regional 
Meeting NY

Nova York Estats Units Marca Catalunya

Del 25 al 26 Workshop
NE Regional 
Meeting NY

Nova York Estats Units Marca Catalunya

Del 25 al 27 Fira 
Holiday World 
Dublín

Dublín Regne Unit i 
Irlanda Marca Catalunya

Del 25 al 27 Fira Tourisme Rennes Rennes França Marca Catalunya

Del 28 al 31 Press trip
Catalunya moda i 
disseny

Barcelona Rússia i Països 
de l'Est Escapades

Del 28 al 1/2 Press trip RES Barcelona Països Nòrdics
Escapades IE: 
enogastronomia

29 Presentació
Conferència Dalí 
CLIO - TO Cultura

París França Itineraris

29 Workshop
Antor Sant 
Petersburg

Sant 
Petersburg

Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

Del 30 al 3/2 Fira FITUR Madrid Espanya Marca Catalunya

Del 30 al 3/2 Workshop Rencontres SNAV Tenerife França Marca Catalunya

31 Workshop Antor Mice Moscow Moscou Rússia i Països 
de l'Est Reunions

Del 31 al 4/2 Fira Salon des Vacances Brussel·les Benelux Marca Catalunya

IE*: Interès Especial
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Febrer
data tipologia acció lloc mercat producte

De l’1 al 2 Press trip Télématin Barcelona França Itineraris

Del 4 al 8 Presentació Roadshow FTI

Düsseldorf, 
Mainz, 
Leipzig, 
Hannover, 
Hamburg

Europa Central Costa catalana

5 Presentació Catalunya Bari Bari Itàlia Marca Catalunya

5 Press trip
Blogger - Finely 
Chopped

Barcelona Índia Marca Catalunya

Del 5 al 6 Fira IMTM Tel-Aviv Israel Marca Catalunya

Del 6 al 8 Fam trip Korazza Catalunya Espanya Reunions

Del 7 al 14 Press trip La 7D Tv Barcelona Itàlia Escapades

Del 8 al 10 Fira Balttour Riga Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

Del 8 al 10 Fira Mahana Tolosa França Marca Catalunya

Del 8 a l’11 Press trip Fly'on Business Barcelona França
Escapades - 
Itineraris

Del 9 al 10 Fira 
Fiets & 
Wandelbeurs 
Amsterdam

Amsterdam Benelux Natura - aventura

14 Workshop
Nordic Golf 
Travelers Market

Estocolm Països Nòrdics IE: golf

Del 15 al 16 Esdeveniment 
específic Networwing USAP Tolosa França IE: esportiu

Del 16 al 17 Fira 
Fiets & 
Wandelbeurs 
Mechelen

Mechelen Benelux Natura - aventura

Del 16 al 24 Press trip Travel & Leisure Catalunya Xina Itineraris

Del 19 al 19 Presentació Catalunya Barça Milà Itàlia Marca Catalunya

Del 24 al 26 Fira 
Fòrum Gastronòmic 
Girona

Girona Catalunya IE: enogastronomia

Del 24 al 28 Press trip
Catalunya Blanca i 
Esportiva

Catalunya Rússia i Països 
de l'Est IE: esportiu - neu

Del 25 al 28 Esdeveniment 
específic

Mobile World 
Congress

Barcelona Catalunya Marca Catalunya

Del 25 al 4/3 Press trip Huvudstadsbladet Catalunya Països Nòrdics IE: neu

28 Presentació Dalí Pompidou París França Itineraris

28 Workshop Dalí Pompidou París França Itineraris



Agència Catalana de Turisme 34

Març
data tipologia acció lloc mercat producte

De l’1 al 3 Presentació
20 anys CPT 
Moscou

Santa 
Perpètua de 
Mogoda

Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

De l’1 al 3 Fira FIO Monfragüe Espanya Natura - aventura

De l’1 al 4 Press trip España & Más Catalunya Benelux Costa catalana

Del 2 al 7 Press trip
Indonèsia Qatar 
Airways

Catalunya Indonèsia Itineraris - IE: luxe

Del 3 al 5 Press trip Qatar Airways Catalunya

Austràlia, Corea, 
Emirats Àrabs, 
Índia, Indonèsia, 
Japó, Malàisia, 
Singapur, 
Tailàndia, 
Vietnam

IE: esportiu

4 Presentació Presentació Sènior Roma Itàlia Itineraris

4 Presentació
Turoperador 
SEMBO

Helsingborg Països Nòrdics Costa catalana

Del 6 al 10 Fira ITB Berlín Europa Central Marca Catalunya

7 Presentació Catalunya - Vueling Estocolm Països Nòrdics Marca Catalunya

Del 7 al 16 Press trip
Revista Powder 
Baqueira

Val d'Aran Estats Units IE: neu

Del 9 al 13 Press trip Hong Kong Catalunya Xina
Itineraris - 
Reunions IE: 
creuers

11 Esdeveniment 
específic Dia Espanya Oslo Països Nòrdics Marca Catalunya

11 Presentació Catalunya Catània Catània Itàlia Marca Catalunya

De l’11 al 15 Press trip Emilie Harting Barcelona Estats Units Escapades

Del 12 al 13 Workshop Hong Kong Barcelona Xina Marca Catalunya

Del 12 al 14 Press trip
Univers des 
Voyages

Catalunya França Marca Catalunya

14 Presentació
Blanquerna Actiu 
Natura Diputació 
Lleida

Madrid Espanya Natura - aventura

14 Presentació Solmar Maarheeze Benelux Costa catalana

14 Workshop Rennes Rennes França Marca Catalunya

Del 15 al 17 Fira CMT Xina Nanquín Xina Marca Catalunya

20 Workshop Connect Göteborg Països Nòrdics Marca Catalunya

Del 20 al 23 Fira MITT Moscou Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

Del 21 al 24 Fira TUR Göteborg Països Nòrdics Marca Catalunya

Del 21 al 24 Presentació
Saló del Llibre de 
París

París França Itineraris

23 Esdeveniment 
específic Exposició Miró Lindau Europa Central Itineraris
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Març
data tipologia acció lloc mercat producte

Del 23 al 24 Esdeveniment 
específic Networwing USAP París - 

Colombes França IE: esportiu

Del 23 al 26 Fam trip
Actiu Natura 
Accessible

Catalunya Espanya
Natura - aventura 
IE: accessible

Del 26 al 30 Press trip MIC Costa Brava Països Nòrdics IE: esportiu

27 Presentació Webinar Virtuoso Barcelona Estats Units Marca Catalunya

Del 27 al 29 Fira UITT Kíev Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

29 Presentació Premsa Rennes Rennes França Marca Catalunya

Del 30 al 3/4 Press trip Guia Dumont Barcelona Europa Central Escapades

Abril
data tipologia acció lloc mercat producte

Del 3 al 4 Fira Meedex París França Reunions

Del 4 al 6 Fam trip
Catalogne - 
Catalunya Days 
Travelfactory

Costa 
Daurada França Costa catalana

Del 5 al 6 Presentació
Gastronomia - WS 
Bolshoy Ural

Ekaterimburg Rússia i Països 
de l'Est

IE: 
enogastronomia

Del 5 al 6 Workshop Forum Bolshoy Ural Ekaterimburg Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

Del 5 al 7 Press trip Manuel Meyer Barcelona Europa Central Itineraris

10 Workshop Antor Kaliningrad Kaliningrad Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

16 Workshop Aeroport Bari Bari Itàlia Marca Catalunya

Del 16 al 17 Press trip The Guardian Catalunya Regne Unit i 
Irlanda Escapades

Del 16 al 19 Workshop
Travelweek Sao 
Paulo

Sao Paulo Brasil Marca Catalunya

17 Workshop Bolonya Bolonya Itàlia Marca Catalunya

Del 17 al 21 Presentació
La Spagna a 
Bologna

Bolonya Itàlia Marca Catalunya

Del 18 al 24 Press trip Echapées Belles Catalunya França
Itineraris                          
IE: 
enogastronomia

19 Workshop Interclubs Barcelona Catalunya Marca Catalunya

Del 19 al 20 Esdeveniment 
específic

III Congrés 
Internacional de 
Turisme Asiàtic

Barcelona Singapur - Xina Marca Catalunya

Del 19 al 21 Fira SITC Barcelona Catalunya Marca Catalunya

Del 19 al 21 Presentació Rússia al SITC Barcelona Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya
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Abril
data tipologia acció lloc mercat producte

Del 20 al 21 Fira 
ANWB 
Kampeerdagen

Ouderkerk Benelux Costa catalana

21 Esdeveniment 
específic

Sant Jordi al 
Borough Market

Londres Regne Unit i 
Irlanda Marca Catalunya

Del 21 al 27 Press trip Golf & Country Catalunya Europa Central IE: golf

22 Workshop Missió a Brasil Sao Paulo Brasil
Escapades - 
Itineraris

23 Esdeveniment 
específic

Sant Jordi a l'Institut 
Cervantes

Frankfurt Europa Central Itineraris

23 Esdeveniment 
específic Sant Jordi al carrer Madrid Espanya Marca Catalunya

23 Esdeveniment 
específic

Sant Jordi Ciutats 
Vueling

Frankfurt, 
Dresden, 
Düsseldorf, 
Hannover, 
Stuttgart, 
Dortmund

Europa Central Marca Catalunya

23 Presentació
Catalunya TTOO 
King Holidays

Florència Itàlia Marca Catalunya

Del 23 al 25 Fira 
World Travel Market 
Latin America

Sao Paulo Brasil Marca Catalunya

Del 24 al 26 Fira KITF Almaty Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

Del 25 al 28 Press trip Sostenibilitat Pirineus E - EC - RU/I
Itineraris - Natura - 
aventura   
IE: sostenible

27 Esdeveniment 
específic

Handisport 
Toulouse

Tolosa França Marca Catalunya

Del 27 al 28 Esdeveniment 
específic

Happy Bike Days - 
BTT

Houffalize Benelux Natura - aventura

29 Esdeveniment 
específic

Costa Brava 
Presentació El 
Somni

Londres Regne Unit i 
Irlanda IE: enogastronomia
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Maig

data tipologia acció lloc mercat producte

Del 2 al 18 Esdeveniment 
específic

Acció públic final - 
Diagonal Mar

Barcelona Catalunya Marca Catalunya

Del 4 al 7 Press trip
Guia Cicloturisme 
Benjaminse 
Uitgeverij

Catalunya Benelux Natura - aventura

Del 6 al 8 Esdeveniment 
específic

Col·laboració Festa 
StudyinSpain

Praga Europa Central Marca Catalunya

Del 6 al 9 Fira 
Arabian Travel 
Market

Dubai Emirats Àrabs Escapades

Del 6 al 9 Press trip Le Parisien Costa Brava França Itineraris

Del 6 al 13 Press trip USA Running Catalunya Estats Units IE: esportiu

Del 6 al 22 Press trip Guide du Routard
Catalunya 
Central - 
Costa Brava

França Marca Catalunya

7 Esdeveniment 
específic

Agermanament 
Prudential i 
Catalunya

Barcelona Indonèsia Reunions

8 Esdeveniment 
específic Fête de l'Europe Montreuil França Itineraris

Del 8 al 9 Workshop Roadshow Mice Londres i 
Leeds

Regne Unit i 
Irlanda Reunions

Del 10 al 12 Fam trip Barcelona Fórmula 1 Bcn - CC Rússia i Països 
de l'Est

Escapades                    
IE: esportiu

11 Esdeveniment 
específic

Ruta Catalana per 
Frankfurt

Frankfurt Europa Central Itineraris

Del 13 al 18 Press trip
Genis, enoturisme i 
litoral

Catalunya Països Nòrdics
Itineraris - Natura 
- aventura IE: 
enogastronomia

14 Esdeveniment 
específic

Premi World Media 
Festival

Hamburg Europa Central Marca Catalunya

Del 14 al 16 Press trip Wellness Costa Brava França IE: mèdic

Del 14 al 20 Press trip Geo Saison Barcelona Europa Central Escapades

Del 14 al 22 Press trip  Índia Catalunya Índia Marca Catalunya

Del 17 al 23 Press trip  FCB Àsia Catalunya Xina
Itineraris - IE: 
enogastr. esportiu

Del 17 al 20 Press trip Occupation Double Catalunya Canadà Marca Catalunya

Del 18 al 20 Presentació Spagna Roma Bari Itàlia Marca Catalunya

Del 18 al 23 Press trip
Festes Tradicionals: 
Tàrraco, moros i 
cristians

CD - TLl Rússia i Països 
de l'Est Itineraris

Del 21 al 23 Fira IMEX Frankfurt Europa Central Reunions

23 Presentació
Blanquerna DTF i 
EENN

Blanquerna Espanya Costa catalana

Del 23 al 26 Fam trip Turisme Religiós Catalunya Itàlia Itineraris

24 Presentació  Mares blogueres Madrid Espanya Costa catalana

Del 24 al 26 Esdeveniment 
específic

Castellers a 
Frankfurt

Frankfurt Europa Central Itineraris
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Maig
data tipologia acció lloc mercat producte

Del 24 al 26 Press trip Tàrraco Viva Tarragona França Itineraris

Del 25 al 26 Esdeveniment 
específic Festival Weeze Weeze Europa Central

Costa catalana - 
Itineraris

Del 25 a l’1/6 Press trip A/R Magazine CBcn - CD 
- TE França IE: sostenible

Del 26 al 30 Fam trip
Stages i 
esdeveniments 
esportius

Catalunya Països Nòrdics IE: esportiu

Del 26 al 31 Press trip Routard.com Pirineu Lleida França
Itineraris                                        
Natura - aventura

Del 28 al 31 Press trip
Campsites, Nature 
& Culture

Barcelona Benelux Natura - aventura

Del 28 al 2/6 Press trip
Blogtrip vacances a 
la costa

Costa 
catalana Multimercat Costa catalana

29 Workshop
Stages i 
esdevenimments
esportius

Catalunya Països Nòrdics IE: esportiu

Del 29 a l’1/6 Fam trip Golf Costa Brava Costa Brava Països Nòrdics IE: golf

Del 30 al 6/6 Press trip SvD Barcelona Països Nòrdics
Escapades - 
Itineraris  IE: 
enogastronomia

Del 31 al 3/6 Press trip Cara Magazine Pirineus Regne Unit i 
Irlanda Itineraris

Del 31 al 3/6 Press trip
DIBA Cultura i 
natura UNESCO

Berguedà França
Itineraris                 
Natura - aventura

Del 31 al 8/6 Esdeveniment 
específic

Acció públic final 
DTF

Bilbao Espanya Costa catalana
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Juny
data tipologia acció lloc mercat producte

De l’1 al 2 Esdeveniment 
específic Village Marsella Marsella França Marca Catalunya

De l’1 al 3 Fam trip
Virtuoso Costa 
Brava

Costa Brava Estats Units IE: luxe

De l’1 al 5 Press trip Arte Catalunya 
Central França Itineraris

De l’1 al 5 Press trip Happy Few Bcn - CBcn 
- CB França

IE: enogastronomia   
luxe

Del 3 al 6 Fira ILTM Àsia Xangai Xina Marca Catalunya

Del 3 al 6 Press trip Wellness & Santé Catalunya Europa Central
Itineraris - IE: 
enogastronomia  
salut i benestar

Del 3 al 6 Workshop
Buy Nature & 
Countryside

La Seu 
d'Urgell Multimercat

Itineraris - Natura - 
aventura   
IE: enogastronomia

Del 4 al 5 Fam trip
Buy Culture, 
Trekking & Wine

Costa 
Barcelona        
Costa 
Daurada

Multimercat
Itineraris - Natura 
- aventura  IE: 
enogastronomia

Del 4 al 5 Fam trip
Buy Hiking 
experience in the 
Pyrenees

Pirineus - Val 
d'Aran Multimercat Natura - aventura

Del 4 al 6 Fam trip
Buy Discover Ebre 
river land buy bike

Terres de 
l'Ebre Multimercat

Natura - aventura            
IE: enogastronomia

Del 4 al 6 Fam trip
Buy Hiking & 
Gastronomy

Costa Brava - 
Pirineus Multimercat

Natura - aventura            
IE: enogastronomia

Del 4 al 6 Fam trip
Buy Inland 
sensation near 
Barcelona

Costa 
Barcelona  
Catalunya 
Central

Multimercat Natura - aventura

Del 4 al 6 Fam trip
Buy Ready, steady, 
go

Pirineus - 
Terres de 
Lleida

Multimercat
Itineraris                                        
Natura - aventura

5 Presentació
Assemblea General 
Council of Australian 
Tour Operators

Sydney Austràlia Marca Catalunya

Del 6 al 9 Press trip
Submarinisme 
Costa Brava

Costa Brava Rússia i Països 
de l'Est IE: esportiu

Del 7 al 9 Press trip
Intersection 
PortAventura

Costa 
Daurada França Marca Catalunya

Del 8 al 10 Press trip
Enogastronòmic 
Somerset House

Catalunya Regne Unit i 
Irlanda IE: enogastronomia

Del 8 a l’11 Press trip
Fodors reportatge 
Barcelona

Barcelona Estats Units Itineraris

11 Presentació Taller Debat Mice París França Reunions

De l’11 al 13 Presentació Premsa Sydney - 
Melbourne Austràlia Marca Catalunya

De l’11 al 13 Presentació Trade Sydney - 
Melbourne Austràlia Marca Catalunya

De l’11 al 16 Press trip Instagramtrip Catalunya Ben-Cat-E-EC-
It-Japó-PN-RU/I Marca Catalunya

Del 12 al 14 Press trip Enoturisme Bcn - CB Països Nòrdics IE: enoturisme
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Juny
data tipologia acció lloc mercat producte

Del 12 al 15 Press trip Costa Daurada Catalunya Europa Central Itineraris

Del 12 al 21 Press trip Grands Reportages Bcn - TE França
Escapades - 
Itineraris Natura - 
aventura

Del 13 al 16 Esdeveniment 
específic

Village Costa Brava 
París

París França Escapades

Del 13 al 16 Fam trip Mice Partance Catalunya França Reunions

Del 13 al 17 Press trip Cuina i Golf Costa Brava E - Fr - RU/I
IE: enogastronomia 
- golf

Del 14 al 16 Fam trip Moto GP Bcn - CC Rússia i Països 
de l'Est

Escapades                    
IE: esportiu

Del 14 al 16 Press trip Adrian Cragnolini Catalunya Espanya
Itineraris                           
IE: enogastronomia

Del 15 al 18 Fam trip
Online Travel 
Training V2

Costa Brava Regne Unit i 
Irlanda IE: golf

Del 15 al 18 Press trip Cultura i natura Catalunya Itàlia
Itineraris                                        
Natura - aventura

Del 16 al 21 Press trip
Turisme Actiu i 
Wellness

CB - TLl - P Rússia i Països 
de l'Est

Natura - aventura   
IE: salut i benestar

Del 16 al 26 Press trip FDM Travel Catalunya Països Nòrdics
Costa catalana  
Escapades

19 Esdeveniment 
específic Dalí al Reina Sofía Madrid Espanya Itineraris

Del 19 al 22 Press trip Turisme Accessible Catalunya Regne Unit i 
Irlanda IE: accessible

Del 19 al 23 Workshop Cruise Sixty Vancouver Canadà Marca Catalunya

20 Presentació
Fòrum Business 
Travel

Madrid Espanya Reunions

20 Workshop
Summer Workshop 
Partance

París França Reunions

22 Esdeveniment 
específic

Inauguració expo 
Maison des Géants 
Ath

Ath Benelux Itineraris

24 Presentació Kilian Jornet París França IE: esportiu

24 Workshop City Fair Londres Regne Unit i 
Irlanda Escapades

Del 24 al 26 Press trip TV Envoyé Spécial Barcelona França
Escapades - 
Itineraris

Del 24 al 26 Press trip TVP2 Polònia Catalunya Europa Central Itineraris

Del 26 al 28 Presentació
Congreso 
Internacional 
Turismo para Todos

Àvila Espanya IE: accessible

Del 26 al 3/7 Press trip
Guide du Routard 
Barcelona

Barcelona França Marca Catalunya

Del 27 al 30 Press trip Détours en France Bcn - CB França Marca Catalunya
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Juliol
data tipologia acció lloc mercat producte

De l’1 al 3 Press trip Le Parisien Barcelona França
Escapades - 
Itineraris

2 Esdeveniment 
específic Costa Brava a Milà Rimini Itàlia

Costa cat. - 
Itineraris   
IE: enogastronomia

2 Esdeveniment 
específic

Sommerfest Corps 
Touristique

Viena Europa Central Marca Catalunya

Del 2 al 6 Workshop
Meeting & Incentive 
Forums Europe - 
Spring

Copenhaguen Multimercat Reunions

3 Presentació
Catalunya a Hotel 
Renaissance 
Moscow Olympic

Moscou Rússia i Països 
de l'Est Escapades

Del 6 al 13 Esdeveniment 
específic Transpyr Catalunya Catalunya Natura - aventura

Del 9 a l’11 Fira Meetings Show Londres Regne Unit i 
Irlanda Reunions

Del 9 al 13 Press trip Ulrike Wiebrecht Catalunya Europa Central Escapades

De l’11 al 14 Esdeveniment 
específic

Fòrum Internacional 
Ecoturisme a la 
regió del Baikal +20

Ulan Udè Rússia i Països 
de l'Est Natura - aventura

Del 12 al 20 Press trip Maxi Catalunya França Marca Catalunya

Del 13 al 27 Esdeveniment 
específic

Col·laboració Ral·li 
Noguera Pallaresa - 
Pirineus

Sort Catalunya Natura - aventura

15 Presentació
Programa 
Enoturisme

Barcelona Catalunya IE: enoturisme

Del 15 al 26 Press trip Thalassa Catalunya França Marca Catalunya

16 Presentació
Catalunya per a 
DSBW

Moscou Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

Del 16 al 25 Press trip Feinschmecker Catalunya Europa Central IE: enogastronomia

Del 21 al 26 Fam trip
Turoperador 
Woman Boutique 
Tours

Pirineus - 
Costa Brava Israel Natura - aventura

Del 23 al 25 Esdeveniment 
específic

Amistós Bayern 
München - FCB

Munic Europa Central Marca Catalunya

Del 25 al 27 Press trip Funtribe Catalunya França

Costa cat. - 
Escapades 
Itineraris - Natura - 
aventura

27 Press trip Ferrocarril Vilanova Catalunya Estats Units Marca Catalunya

Del 27 al 3/8 Esdeveniment 
específic CSD Hamburg Hamburg Europa Central Escapades

Del 27 al 5/8 Press trip Campinglife Costa 
Barcelona Benelux Costa catalana

28 Presentació
Norwegian Cruise 
Line

Miami Estats Units IE: creuers

Del 29 al 4/8 Press trip
France TV - Camp 
Natació

Barcelona França IE: esportiu
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Agost
data tipologia acció lloc mercat producte

De l’1 al 5 Press trip
Honneymoon 
about.com

Barcelona Estats Units Escapades

Del 2 al 7 Press trip Carros de Foc Catalunya Europa Central Natura - aventura

Del 6 al 9 Esdeveniment 
específic

Gira Asiàtica FCB 
2013

Bangkok - 
Kuala Lumpur

Tailàndia - 
Malàisia Marca Catalunya

Del 6 al 9 Presentació
Media & trade - 
Gira Asiàtica FCB 
2013

Kuala Lumpur Malàisia Marca Catalunya

Del 6 al 9 Presentació
Media & trade - 
Gira Asiàtica FCB 
2013

Bangkok Tailàndia Marca Catalunya

Del 9 al 28 Press trip Travel and Film Catalunya França
Escapades - 
Itineraris

De l’11 al 17 Workshop
Virtuoso Travel 
Week

Las Vegas Estats Units Marca Catalunya

Del 15 al 18 Press trip
Wandernmagazin 
Pirineus

Catalunya Europa Central Natura - aventura

Del 16 al 18 Fira Birdfair Rutland Regne Unit i 
Irlanda Natura - aventura

Del 17 al 28 Press trip Familien Tourismus Catalunya Europa Central Costa catalana

Del 19 al 21 Esdeveniment 
específic

Eurobasket 
Eslovènia

Ljubljana Europa Central
Itineraris - Natura - 
aventura   
IE: esportiu

Del 19 al 23 Press trip Nouvel Observateur Barcelona França
Escapades - 
Itineraris  
IE: enogastronomia

Del 19 al 25 Press trip Femme Actuelle Costa Brava França IE: salut i benestar

Del 20 al 24 Press trip PortAventura Costa 
Daurada Itàlia Marca Catalunya

Del 20 al 3/9 Press trip
Architektur 
Barcelona

Barcelona Europa Central Itineraris

Del 23 al 25 Esdeveniment 
específic Museumsuferfest Frankfurt Europa Central Marca Catalunya

Del 23 al 27 Press trip Lothar Schmidt Catalunya Europa Central Itineraris

Del 29 al 31 Press trip
Human Film - 
Castellers

Costa 
Barcelona França Itineraris

Del 30 a l’1/9 Fira CITE Guangdong Xina Marca Catalunya

31 Esdeveniment 
específic Lange Nacht Berlín Berlín Europa Central Marca Catalunya
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Setembre
data tipologia acció lloc mercat producte

Del 2 al 3 Fira Sky & Golf Sao Paulo Brasil IE: golf - neu

Del 2 al 4 Press trip
Voyages et 
Stratégie

Barcelona França Reunions

Del 2 al 5 Press trip Le Point Terres de 
l'Ebre França Natura - aventura

Del 4 al 6 Presentació Fòrum Carpats Elk Europa Central Marca Catalunya

Del 5 al 8 Esdeveniment 
específic

Ladies European 
Tour

Helsingborg Països Nòrdics IE: golf

Del 6 al 8 Fira TourNatur Düsseldorf Europa Central Natura - aventura

7 Presentació
Presentació a 
TourNatur

Düsseldorf Europa Central Natura - aventura

Del 7 al 14 Press trip
Kreuzfahrten 
Spezial

Barcelona Europa Central IE: creuers

12 Workshop
International 
Business Meeting

Tòquio Japó Marca Catalunya

Del 12 al 15 Fira JATA Tòquio Japó Marca Catalunya

16 Workshop Pure Luxury Moscou Rússia i Països 
de l'Est IE: luxe

Del 16 al 19 Press trip 3 op Reis Costa Brava Benelux
Escapades - 
Itineraris

Del 16 al 20 Press trip
Slow Travel in 
Catalonia

Catalunya Europa Central IE: sostenible

17 Presentació
Costa Barcelona - 
Bloguers

Londres Regne Unit i 
Irlanda Costa Barcelona 

17 Workshop SNCF Lió França Marca Catalunya

Del 17 al 20 Fira Leisure Moscou Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

18 Presentació
Blanquerna Ciutats 
Catalanes AVE

Madrid Espanya Itineraris

18 Presentació
Costa Barcelona - 
Premsa

Londres Regne Unit i 
Irlanda Costa Barcelona

18 Presentació
Saló Nàutic 
Southampton - Sant 
Carles de la Ràpita

Southampton Regne Unit i 
Irlanda Natura - aventura

Del 18 al 29 Press trip Louis Catalunya Europa Central Itineraris

19 Presentació Taller Debat Mice Lió França Reunions

20 Workshop
Cadence Voyages 
Lyon

Lió França Marca Catalunya

Del 20 al 22 Press trip Expressen Söndag Barcelona Països Nòrdics
Escapades - 
Itineraris

Del 20 al 23 Presentació CATenBA Buenos Aires Argentina Marca Catalunya

Del 20 al 23 Press trip
Enoturisme Revista 
Qui Touring

Catalunya Itàlia IE: enoturisme

Del 21 al 23 Esdeveniment 
específic Festibike - BTT Espanya Espanya Natura - aventura
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Setembre
data tipologia acció lloc mercat producte

Del 21 al 24 Fira 
Mostra de Vins i 
Caves de Catalunya

Barcelona Catalunya IE: enoturisme

Del 21 al 26 Press trip
Catalunya, Sol i 
Platja

Catalunya Rússia i Països 
de l'Est

Costa catalana 
Itineraris

Del 21 al 26 Press trip
Wine, Culture & 
Festivals

Catalunya Estats Units
Itineraris                   
IE: enogastronomia

Del 21 al 30 Press trip Blogtrip Catalunya Multimercat Marca Catalunya

Del 21 al 2/10 Press trip Magazine Traveler Catalunya Xina
Escapades - 
Itineraris 
IE: enogastronomia

Del 22 al 23 Press trip Dirk Engelhardt Catalunya Europa Central Natura - aventura

Del 23 al 26 Fam trip Spies Barcelona Països Nòrdics Escapades

Del 23 al 27 Workshop
Jornades 
Comercialització 
Directa a l'Índia

Bombai - 
Bengaluru - 
Nova Delhi

Índia Marca Catalunya

Del 24 al 28 Press trip Maisons Côté Sud Costa Brava França IE: enogastronomia

Del 25 al 28 Fam trip Sembo Barcelona Països Nòrdics Escapades

Del 25 al 29 Fam trip Wiresor Costa 
Daurada Països Nòrdics

Itineraris                             
IE: enogastronomia

Del 26 al 8/10 Fam trip Special Trip Catalunya Brasil Natura - aventura

Del 27 al 29 Esdeveniment 
específic

Street Marketing: 
Village Marsella

Marsella França Marca Catalunya

Del 27 al 30 Fam trip Golf Barcelona Barcelona Països Nòrdics IE: golf

29 Presentació
Catalunya - Grimaldi 
Lines

Roma Itàlia Marca Catalunya

Del 29 al 3/10 Press trip Cicloturisme Pirineus Benelux Natura - aventura



45

Octubre

data tipologia acció lloc mercat producte

1 Esdeveniment 
específic

Cooperar per a 
crear

Lleida Catalunya Marca Catalunya

De l’1 al 4 Esdeveniment 
específic

Congrés Turisme 
Responsable

Barcelona Multimercat Itineraris

De l’1 al 4 Workshop
Turisme Barcelona 
a Estats Units

Chicago - 
Atlanta Estats Units Marca Catalunya

Del 2 al 5 Fam trip Costa Brava Mice Costa Brava Regne Unit i 
Irlanda Reunions

3 Workshop Mice París París França Reunions

Del 5 al 12 Press trip Pirinexus Pirineus Benelux Natura - aventura

7 Workshop Mice Viena Viena Europa Central Reunions

Del 7 al 9 Press trip
Costa Brava - 
Aventura

Costa Brava França
Natura - aventura     
IE: esportiu

Del 7 al 13 Press trip Senderisme Pirineus Benelux
Itineraris - Natura - 
aventura

9 Workshop
Fête de la 
Montagne

París França Natura - aventura

Del 9 al 13 Esdeveniment 
específic Roc d'Azur - BTT Fréjus França Natura - aventura

10 Presentació Catalunya - Vueling Milà Itàlia Marca Catalunya

10 Workshop Mice OET Toronto Toronto Canadà Reunions

Del 12 al 17 Press trip Costa Brava Golf Costa Brava Regne Unit i 
Irlanda IE: golf

Del 13 al 17 Fam trip Mice transversal Barcelona Països Nòrdics Reunions

Del 14 al 16 Press trip Golf Barcelona Barcelona Regne Unit i 
Irlanda IE: golf

Del 14 al 18 Press trip Costa Brava Golf Costa Brava Regne Unit i 
Irlanda IE: golf

15 Presentació
Col·laboració 
WS Turisme de 
Barcelona

Moscou Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

15 Presentació
Costa Brava Trade 
Week

Girona Europa Central 
- Rússia i PE Natura - aventura

15 Workshop
Col·laboració 
Turisme de 
Barcelona

Moscou Rússia i Països 
de l'Est Escapades

15 Workshop Mice transversal Barcelona Països Nòrdics Reunions

Del 15 al 17 Fira IMEX America Las Vegas Estats Units Reunions

Del 16 al 19 Press trip Costa Brava Golf Costa Brava Regne Unit i 
Irlanda IE: golf

Del 16 al 19 Press trip Jewish News Girona Regne Unit i 
Irlanda Itineraris

Del 17 al 19 Fira Tour Salon Poznan Europa Central Marca Catalunya

Del 17 al 19 Fira TTG Rimini Rimini Itàlia Marca Catalunya

Del 17 al 20 Fira Vie Sacre Foggia Itàlia Itineraris
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Octubre
data tipologia acció lloc mercat producte

Del 17 al 20 Press trip La Balaguère Terres de 
l'Ebre França Natura - aventura

Del 17 al 20 Press trip NKBV Pirineus Benelux Natura - aventura

Del 18 al 20 Fira Mercat de Mercats Barcelona Catalunya IE: enogastronomia

Del 18 al 25 Fam trip
Voyageurs du 
Monde

Bcn - CB França Itineraris

Del 20 al 26 Press trip Gastronomia Catalunya Estats Units
Itineraris                   
IE: enogastronomia

Del 21 al 23 Workshop Missió a Colòmbia Bogotà - 
Medellín Colòmbia Marca Catalunya

22 Workshop Turbusiness Minsk Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

23 Workshop Unister Tarragona Europa Central Costa catalana

Del 23 al 25 Fira  ITB Àsia Singapur Singapur Reunions

Del 23 al 25 Workshop
Travelweek Rio de 
Janeiro

Rio de 
Janeiro Brasil IE: luxe

Del 23 al 26 Fira Turbusiness Minsk Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

Del 23 al 27 Fam trip Jyllandsposten Bcn - CB - 
CC Països Nòrdics

Itineraris                             
IE: enogastronomia

Del 24 al 27 Fira CITM Kunming Xina Marca Catalunya

Del 24 al 28 Press trip Golf Pirineus Pirineus Regne Unit i 
Irlanda IE: golf

25 Workshop Neu Pirineus València Espanya
Natura - aventura      
IE: neu

Del 25 al 27 Fam trip
Partance Lloret de 
Mar

Costa Brava França Reunions

Del 26 al 27 Esdeveniment 
específic

Las Rozas Value 
Retail

Madrid Espanya Marca Catalunya

27 Esdeveniment 
específic Marató Frankfurt Frankfurt Europa Central IE: esportiu

28 Presentació

Media lunch - 
Barcelona & 
Catalonia meet the 
Japanese press

Tòquio Japó Marca Catalunya

28 Presentació

Trade lunch - 
Barcelona & 
Catalonia meet the 
Japanese trade

Tòquio Japó Marca Catalunya

Del 28 al 31 Presentació
Roadshow Tourism 
Exchange

Basilea-
Berna-
Lucerna-Zuric

Europa Central
Costa catalana 
Escapades - 
Itineraris

29 Workshop Neu Pirineus Madrid Espanya
Natura - aventura      
IE: neu

Del 29 al 31 Workshop Corea i Japó Tòquio - Seül Japó - Corea 
del Sud Marca Catalunya

30 Presentació
Estacions Esquí 
Pirineus - Ski Show 
- Premsa

Londres Regne Unit i 
Irlanda IE: neu
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Octubre

data tipologia acció lloc mercat producte

Del 30 al 3/11 Fira 
Ski & Snowboard 
Show

Londres Regne Unit i 
Irlanda IE: neu

31 Presentació

Media lunch - 
Barcelona & 
Catalonia meet the 
South Korean press

Seül Corea del Sud Marca Catalunya

31 Presentació

Trade lunch - 
Barcelona & 
Catalonia meet the 
South Korean trade

Seül Corea del Sud Marca Catalunya

31 Workshop
Meet the Dutch 
Travel Press

Amsterdam Benelux Marca Catalunya

Del 31 al 3/11 Fam trip Destinos Travel Catalunya Equador Itineraris

Novembre

data tipologia acció lloc mercat producte

4 Esdeveniment 
específic

Sopar gastronòmic 
World Travel Market

Londres Regne Unit i 
Irlanda Marca Catalunya

Del 4 al 7 Fira World Travel Market Londres Regne Unit i 
Irlanda Marca Catalunya

5 Presentació
Corps Touristique 
Àustria

Graz Europa Central Marca Catalunya

5 Workshop Mice Alemanya Colònia Europa Central Reunions

Del 6 al 9 Press trip Golf Barcelona Barcelona Regne Unit i 
Irlanda IE: golf

9 Presentació
Sonnenklar Spanien 
und Portugal Abend

Carfeld Europa Central Costa catalana

10 Presentació Missió a Israel Tel-Aviv Israel
Itineraris                                        
Natura - aventura

Del 10 al 14 Workshop
Meeting & Incentive 
Forums Russia & 
Eastern Europe

Istanbul Multimercat Reunions

De l’11 al 14 Fira IGTM Costa 
Daurada Multimercat IE: golf

De l’11 al 23 Esdeveniment 
específic

Acció públic final - 
Illa Diagonal

Barcelona Catalunya Marca Catalunya

Del 12 al 13 Workshop Neu Pirineus
Tenerife - Las 
Palmas de 
Gran Canaria

Espanya
Natura - aventura      
IE: neu

Del 12 al 14 Presentació DER Touristik
Nuremberg-
Bayreuth-
Erfurt

Europa Central Costa catalana

Del 12 al 17 Press trip Gastronomia Catalunya Rússia i Països 
de l'Est

IE: 
enogastronomia

13 Workshop Antor Medical Moscou Rússia i Països 
de l'Est IE: mèdic
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Novembre
data tipologia acció lloc mercat producte

13 Presentació Taller Debat Mice Tolosa França Reunions

14 Presentació
Catalunya SNCF - 
TGV

Marsella França Marca Catalunya

Del 15 al 20 Workshop Vemex

Toronto 
- Nova 
York - San 
Francisco

Estats Units Marca Catalunya

Del 17 al 18 Fam trip Pre EIBTM Catalunya Rússia i Països 
de l'Est Reunions

19 Esdeveniment 
específic

Festa Benvinguda 
EIBTM

Barcelona Multimercat Reunions

Del 19 al 21 Fira EIBTM Barcelona Multimercat Reunions

20 Presentació
Jornada formació 
DIBA

Barcelona Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

21 Workshop OET Costa catalana Anvers Benelux Costa catalana

Del 21 al 23 Presentació
Innovation campus 
Think Tank

Catalunya Multimercat Marca Catalunya

Del 21 al 23 Fam trip Post EIBTM Catalunya Rússia i Països 
de l’Est Reunions

Del 21 al 24 Fam trip Post EIBTM Catalunya Austràlia - EC - 
PN - Singapur Reunions

Del 21 al 26 Fam trip
Guanyadors 
concurs online

Catalunya Xina Marca Catalunya

Del 22 al 24 Fam trip Primatour Barcelona Itàlia Marca Catalunya

25 Esdeveniment 
específic Premi CEHAUS Viena Europa Central

IE: 
enogastronomia

Del 25 al 27 Presentació
Trade & Media - 
Missió a l'Índia

Nova Delhi - 
Bombai Índia Marca Catalunya

Del 25 al 27 Workshop Missió a l'Índia Nova Delhi - 
Bombai Índia Marca Catalunya

27 Presentació Blanquerna Neu Madrid Espanya IE: neu

Del 28 a l’1/12 Esdeveniment 
específic

Mercat Nadal 
Neustadt

Neustadt Europa Central
IE: 
enogastronomia

Del 29 al 30 Esdeveniment 
específic Solmar Event Maarheeze Benelux Costa catalana

Del 30 a l’1/12 Press trip De Standaard Costa 
Daurada Benelux Itineraris
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Desembre
data tipologia acció lloc mercat producte

De l’1 al 31 Esdeveniment 
específic

Wellness Corps 
Touristique

Viena Europa Central IE: salut i benestar

Del 2 al 5 Presentació DER Touristik 

Zwickau-
Chemnitz-
Dresden-
Cottbus

Europa Central Costa catalana

4 Presentació
Comissió Europea: 
High Level 
Conference

Brussel·les Multimercat Marca Catalunya

Del 5 al 8 Fira ILTM Cannes Cannes França IE: luxe

10 Workshop OET Meetaxis Brussel·les Benelux Reunions

12 Presentació
Bloggers, Instagram 
and Twitter meet-up 

Londres Regne Unit i 
Irlanda Costa catalana

13 Esdeveniment 
específic

Acte XX aniversari 
RST

Moscou Rússia i Països 
de l'Est Marca Catalunya

13 Presentació
Comitè de les 
Regions

Brussel·les Multimercat
Interès especial: 
sostenible

Del 16 al 18 Press trip
Sonntagszeitung 
Carlos Ruiz Zafón

Suïssa Europa Central Marca Catalunya

17 Presentació
Catalunya SNCF - 
TGV

Montpeller França Marca Catalunya
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