>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Document
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pla Estratègic de
Turisme de la ciutat
de Barcelona
Programa d’actuació
2010-2015
Àmbit Turisme i Ciutat
Ajuntament de Barcelona
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Octubre 2010
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Índex
DESTINACIÓ BARCELONA
Criteris i concertació ........................................................................................................................................11
Actuacions per a la concertació institucional
Creació i promoció de productes i atractius turístics de la destinació Barcelona

Barcelona, porta d’entrada .............................................................................................................................16
Afavorir el posicionament estratègic de “Barcelona, porta d’entrada”
Mesures per a l’acompanyament i aprofitament de la pre-candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern – 2022

BARRIS I DISTRICTES
La Barcelona dels barris .................................................................................................................................21
Actuacions per a l’impuls d’iniciatives locals als barris
Actuacions per a la creació i promoció de producte turístic als barris

Planificació i gestió del turisme ....................................................................................................................33
Planificació i gestió del turisme en els Districtes
Pla de Turisme de Districte

Annex Programa Barris i Districtes ..............................................................................................................38

CIUTAT VELLA
Governança i gestió dels efectes de l’activitat turística .........................................................................47
Governança del turisme
Gestió dels efectes del turisme a Ciutat Vella

Delimitació d’usos turístics: el Pla d’Usos .................................................................................................57
Aplicació i seguiment del Pla d’Usos
Ordenació i control Habitatges d’Ús Turístic
Ordenació i control souvenirs

Nous atractius turístics: actuacions urbanes al perímetre de Ciutat Vella........................................65
Actuacions urbanes al perímetre de Ciutat Vella

Espais de reflexió i debat sobre el turisme ................................................................................................69
Creació d’espais de debat i reflexió sobre el turisme

APROFITAMENT TURÍSTIC
Infraestructures de transport .........................................................................................................................73
Aeroport de Barcelona
Port de Barcelona
Tren Alta Velocitat
Xarxa transport metropolità

Noves centralitats urbanes i equipaments .................................................................................................81
Actuacions urbanes al perímetre de Ciutat Vella
Parc de Montjuïc
Les Corts
Parc de Collserola
Hospital de Sant Pau
Sant Andreu - La Sagrera
Plaça de les Glòries
Eix Diagonal Mar / Poble Nou / 22@
Fòrum / Besòs / Badalona
Fira de Barcelona - Gran Via

ADAPTACIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC
Adaptació del producte Barcelona-destinació ..........................................................................................93
Recomanacions per a l’adaptació del producte Barcelona-destinació

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓ I ATENCIÓ
BCN? Barcelona centre d’interpretació ......................................................................................................99
BCN? Barcelona centre d’interpretació

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Avaluació de l’impacte ambiental de l’activitat turística ......................................................................105
Avaluació de l’impacte ambiental de l’activitat turística

Foment de l’expertesa, la innovació i les bones pràctiques ambientals ..........................................107
Desenvolupament i difusió de bones pràctiques ambientals en l’oferta turística
Promoció de les certificacions ambientals en la indústria turística
Foment de l’expertesa, la innovació i la formació del personal en matèria ambiental

PROFESSIONALITZACIÓ
Concertació per a una ocupació de qualitat ............................................................................................113
Pacte per a l’Ocupació de Qualitat

Diagnòstic de l’oferta formativa i anàlisi qualitativa de les necessitats formatives de l’activitat
turística ..............................................................................................................................................................115
Anàlisi / Diagnosi de l’oferta formativa
Anàlisi qualitativa de les necessitats formatives

Mesures i incentius a la capacitació, qualificació i retenció dels treballadors ..............................117
Mesures de retenció de treballadors
Mesures de capacitació i qualificació
Mesures per millorar la sensibilització i el prestigi social

Formació turística (reglada, ocupacional, contínua, directiva...) ......................................................119
Impuls, millora i ampliació de la formació turística
Modernització i professionalització de la gestió empresarial
Barcelona com a centre de formació d’excel·lència

SENSIBILITZACIÓ I PEDAGOGIA
Apropar el turisme a la ciutadania ..............................................................................................................125
Espais per a la reflexió i sensibilització ciutadana
Fes turisme a la teva ciutat
El turisme a les escoles
El turisme als mitjans de comunicació

Sensibilització dels visitants........................................................................................................................129
Redacció i difusió de la “Carta de drets i deures del visitant”
Informació convivència

Relació amb les institucions i indústria turística ...................................................................................133
Presència del turisme en les institucions
Presència del turisme en el món empresarial

SUPORT I PARTENARIAT AMB LA INDÚSTRIA
Atracció d’emprenedors, empreses i inversions ....................................................................................137
Suport i capacitació dels emprenedors
Sistemes d’atracció, capacitació i suport empresarials
Fòrums anuals per a emprenedors
Acompanyament a inversions en turisme a Barcelona
Catàleg de projectes i productes d’especial interès

Enfortiment del teixit associatiu i millora de la competitivitat sectorial ...........................................140
Foment de les estructures associatives i de representació
Coordinació entre l’administració municipal i el teixit associatiu
Plans de millora de la competitivitat

Foment de la qualitat, la innovació i les noves tecnologies ................................................................143
Qualitat pels establiments i la destinació turística
Foment de la innovació
Foment de les noves tecnologies
Centre de capacitació tecnològica per a professionals
Oportunitats de negoci que es generen pel nou pla d’usos
Indicadors i estudis per mesurar la competitivitat empresarial

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taules amb empresaris

NOVA GOVERNANÇA I FINANÇAMENT
Consell Turisme i Ciutat ................................................................................................................................149
Composició i funcions

Consorci Turisme de Barcelona ..................................................................................................................151
Finançament de Turisme de Barcelona
Principals canvis proposats

Adequació de l’estructura executiva de l’Ajuntament als reptes que planteja el turisme a la
ciutat ...................................................................................................................................................................155
Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona
Taula Municipal Turisme i Ciutat

Plataforma per a la Promoció de la ciutat (City Marketing) .................................................................159
Barcelona World
Barcelona Marketing Platform
Annex Barcelona World

Fons econòmic Turisme i Ciutat .................................................................................................................166
Unes majors necessitats de despesa derivades del turisme
Volum i estructura d’ingressos del Consorci Turisme de Barcelona
Propostes del nou finançament

Execució, seguiment i avaluació del Pla Estratègic 2015 ....................................................................173
Planificació Estratègica Permanent
Fem Pla
Execució i monitorització del Pla
Organització de seguiment

GESTIÓ MUNICIPAL DELS EFECTES DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA
Gestió d’espais turístics................................................................................................................................181
Pla de gestió de visitants
Mesures de gestió a La Rambla
Nou accés al Museu Picasso per Plaça Sabartés
Pla Integral d’Actuacions al Park Güell
Entorns Sagrada Família

Seguretat ciutadana i turisme ......................................................................................................................188
Estudi percepció i incidència de seguretat
Consells d’autoprotecció
Activitat serveis de policia
Resposta problemes d’inseguretat
Implicació operadors turístics i gestors
Seguiment i promoció imatge exterior

Mobilitat turística.............................................................................................................................................193
Informació mobilitat turística
Transport col·lectiu de qualitat pels visitants
Transport especialitzat pels visitants
Punts d’intercanvi modal
Pla d’estacionament i parades d’autocars turístics
Desplaçaments a peu
Desplaçaments en bicicleta
Informació i senyalització
Gestió i coordinació de la demanda

Ordenació i control de l’activitat turística ................................................................................................202
Ordenació de l’activitat turística en els Plans especials d’usos
Habitatges d’ús turístic
Botigues venda “souvenirs”
Inspecció activitat turística

Centre Municipal d’Operacions ...................................................................................................................206
Centre Municipal d’Operacions
Fans Zone

INTEL·LIGÈNCIA TURÍSTICA
Observatori Turisme urbà BCN ...................................................................................................................211
Observatori Turisme urbà BCN: OBSERTUR BCN
Recomanacions per un sistema integral d’informació turística bàsica

Centre d’Innovació turística BCN ...............................................................................................................216
Centre d’innovació turística BCN: BCN LABTUR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portal de coneixement Turisme Urbà BCN ...............................................................................................222
Portal de coneixement Turisme urbà BCN

LIDERATGE TURISME I CIUTAT
Turisme i relacions institucionals...............................................................................................................227
Captació de seus de prestigi
Presència institucional, aliances i xarxes de ciutat
Presència institucional a organismes i xarxes de promoció turística

Lideratge en el coneixement turístic ..........................................................................................................234
Congrés Turisme i Ciutat: BCN city&tourism international congress
Coneixement sobre el turisme urbà i la relació turisme i ciutat
Projecte “Turisme a 4 ciutats d’Europa: Barcelona, Londres, París i...”

Iniciatives i projectes per enfortir el posicionament estratègic de Barcelona ................................241
Projectes innovadors d’especial interès
Certificació com a destinació turística sostenible “Biosphere destination”

Fem Pla Estratègic de Turisme BCN 2015 ................................................................................................244
Projecció permanent del Pla: www.turismebcn2015.cat
Jornades i debats sobre l’encaix i la millora competitiva del turisme a la ciutat
Idees per millorar: Plataforma Open Innovation Lab Barcelona i el turisme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Programa d’Actuació Municipal (PAM 2007-2011) acordava l’elaboració del Pla Estratègic
de Turisme de la ciutat de Barcelona per la qual cosa s’ha desenvolupat un procés de
reflexió sobre el turisme i la ciutat que va assumir, des de l’inici, almenys dos criteris
fonamentals de partida: d’una banda, que el Pla promogués una dinàmica participativa, on
es comptés amb tothom, amb l’objectiu d’establir un Pla de consens i de ciutat; d’altra banda,
que s’aprofundís en el coneixement turístic més enllà de la conjuntura immediata.
El resultat final és la presentació del Programa d’Actuació 2010-2015, que recull i concreta
les diverses aportacions desenvolupades al llarg de dos anys en un procés que des de l’inici
ha estat compromès en donar resposta al dos grans objectius del Pla:
>

Afavorir la millora de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona

>

Millorar l’encaix del turisme a la ciutat.

Una quinzena de Programes estructuren les diverses actuacions que han estat distribuïdes
en dos grans àmbits: el que correspon a l’ Àmbit de la Promoció que atesa la seva
especifitat, serà desenvolupat sota la responsabilitat del Consorci Turisme de Barcelona i el
que agrupa a totes aquelles mesures que incideixen en l’Àmbit Turisme i la Ciutat que es
desplegaran sota l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona.
Tot el conjunt d’actuacions responen a la Proposta Estratègica – Visió, Model Turístic,
Reptes i Objectius - que juntament amb l’estructura i definició dels Programes ha estat
descrita en el document precedent: Proposta Estratègica i Programa d’actuació 2010-2015.
El present document recull les actuacions de l’Àmbit Turisme i Ciutat que, com hem ja
assenyalat, aplega a totes aquelles mesures que tenen a l’Ajuntament de Barcelona com a
responsable de la seva execució i impuls.

ÀMBIT TURISME I CIUTAT
>

Destinació Barcelona

>

Barris i districtes

>

Ciutat Vella

>

Aprofitament turístic

>

Adaptació del producte turístic*

>

Informació i atenció*

>

Sostenibilitat ambiental*

>

Professionalització

>

Sensibilització i pedagogia
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>

Suport i partenariat amb la indústria

>

Nova governança i finançament

>

Gestió municipal dels efectes de l’activitat turística

>

Intel·ligència turística

>

Lideratge turisme i ciutat

(*) Aquest Programa es distribueix en els dos Àmbits d’actuació.
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Programa
Destinació
Barcelona
Criteris i concertació
Barcelona, porta d’entrada
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destinació Barcelona -0101-

Criteris i concertació
Objectiu de l’actuació
Fomentar espais de relació entre els agents turístics i institucions de la destinació
que permetin establir acords i convenis de col·laboració per tal de coordinar esforços
de planificació, promoció i gestió.

Actualment, existeixen diferents marcs de col·laboració i convenis entre institucions que ja
treballen per a una millor i més efectiva gestió, promoció i planificació de la destinació
Barcelona; l’ampliació i continuïtat d’aquests espais de col·laboració i concertació permetran
una millor estructuració de la destinació.
Pel que fa al sector públic, Turespaña, l’Agència Catalana de Turisme, la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona i els consorcis i institucions de
les poblacions properes receptores de turisme són els principals organismes i agents
responsables de la concertació, que han de prosseguir treballant conjuntament.
L’articulació progressiva dels agents públics i privats de la destinació, liderada per la capital,
ha de permetre, doncs, una gestió més integral i coordinada de l’activitat turística, la
identificació de nous atractius i la creació de productes, així com la divulgació i comunicació
del “nou mapa turístic” de la destinació Barcelona.
En el marc d’aquest Programa, i a fi de treballar per a una millor vertebració de la destinació,
es proposa prosseguir en dues línies principals de treball: la concertació institucional entre
els agents implicats del territori i la creació i promoció de productes i atractius turístics.

Actuacions per a la concertació institucional -010101Actuacions encaminades a aprofundir i ampliar la plataforma de relacions institucionals a fi i
efecte de consolidar un marc de treball continuat i cooperatiu. En aquesta línia, fomentar una
major implicació en òrgans comuns, com per exemple Turisme de Barcelona, de les
institucions i agents responsables del turisme.
En aquest sentit, cal partir de la premissa de col·laboració mútua entre Barcelona i el conjunt
del territori: una col·laboració que s’ha de basar en el “win-win” , afavorint que cada part es
beneficiï dels atributs de l’altra (el producte del territori afegeix atributs i oferta a Barcelona,
mentre que Barcelona ajuda a donar marca i projecció al territori).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquest posicionament i projecció internacional de Barcelona queda ben palès en la
presència de Catalunya a l’Expo Xangai 2010, on es presenta amb el lema “Catalonia. The
land of Barcelona.”

> En el marc de les relacions establertes, prosseguir amb el treball de cooperació entre
Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona, tant pel que fa a la generació de
producte, com en temes de promoció i gestió.
> Participació activa de l’Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona al Pla Estratègic
de Turisme de Catalunya 2011-2014, amb l’interès de treballar de manera cohesionada
amb el territori.
> Crear un Programa anual de promoció conjunta entre l’Agència Catalana de Turisme i
els organismes turístics de les principals poblacions de la destinació Barcelona sota
l’impuls de la Diputació de Barcelona i de Turisme de Barcelona, a fi de donar força a la
pròpia ciutat de Barcelona i als municipis i recursos de l’entorn. El Programa de Promoció
conjunt es realitzarà sota l’impuls i coordinació de la Diputació de Barcelona i
Turisme de Barcelona.
> Fomentar l’ús del transport públic en els desplaçaments turístics a partir de convenis
entre les entitats de transport públic i els agents turístics (públics i privats).
> Planificar i regular la mobilitat de visitants, especialment dels grups que entren a
Barcelona i que provenen de les poblacions del nord i del sud, a través d’un pla de
concertació amb els operadors que prevegi els horaris d’entrades i sortides i visites i els
aparcaments, entre d’altres qüestions, com s’assenyala en el Programa 13. Gestió dels
efectes de l’activitat turística.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creació i promoció de productes i atractius turístics de la destinació Barcelona
-010102-

Conjunt d’actuacions dedicades a la identificació, creació, aprofitament turístic i promoció
d’actius de la destinació Barcelona.
En aquest marc, l’actuació de la Diputació de Barcelona, que des de fa anys treballa de
forma coordinada amb els Consorcis del territori, ha servit per activar la creació i promoció
de productes. Amb programes com “A prop de Barcelona”, que te per objecte posar en valor
els recursos del territori, es beneficia la consolidació de la destinació Barcelona.

> Identificació dels principals atractius de la destinació, així com les vies d’accés i
transports públics per a desplaçar-s’hi, representar-los gràficament en mapes i plànols, i ferne promoció conjunta segons segments de visitants.
> Creació i manteniment d’un inventari que identifiqui recursos potencialment turístics de
la destinació i la seva posta en valor. Tenint en compte el Mapa Nacional d’Oferta i els
Productes Turístics elaborat recentment per la Direcció General de Turisme de la Generalitat
de Catalunya.
> Crear i oferir paquets turístics que incloguin productes combinats entre Barcelona i
altres destinacions del territori, tant metropolità com català, a través d’acords amb operadors
i institucions. Un bon exemple en aquest sentit, són els paquets que Turisme de Barcelona
ofereix, conjuntament amb la Diputació de Barcelona:
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El Catalunya Bus Turístic ofereix rutes d’anada i tornada des de Barcelona a diversos punts i
atractius del territori: Montserrat i Sitges; Mercat i Cultura a Vic; Vi i Cava; Fórmula1,
Compres i Modernisme. Amb aquests itineraris, s’aconsegueix posar en valor l’oferta de les
poblacions del territori així com diversificar les propostes de la destinació Barcelona.
La creació de recorreguts turístics que enllacin diferents nodes del territori metropolità amb
els atractius turístics de la ciutat de Barcelona constitueix una fórmula adequada per a la
diversificació de l’oferta i la demanda. En aquest sentit també es proposa que els itineraris
urbans de Barcelona comencin a incloure atractius més enllà dels límits administratius de la
ciutat, i que també són de gran interès, com la Colònia Güell o el Museu de l’Aigua de
Cornellà, entre molts d’altres. Les possibilitats de crear i promoure rutes turístiques
metropolitanes són cada cop més factibles gràcies a la xarxa de transports públics, que
connecta amb diversos punts de l’entorn.
> Incorporació dels recursos naturals de l’entorn en l’oferta turística de la destinació.
Els diversos paisatges naturals de l’entorn de Barcelona, des del Parc de Collserola fins a
Montserrat, i des de les platges del Maresme fins a la Reserva Natural del Delta del
Llobregat, conformen un actiu important pel que fa a l’oferta turística de la destinació, ja que
per la seva proximitat i singularitat, poden captar l’atenció de demandes de visitants
específiques segons cada cas.
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> Pla de senyalització integral de la destinació. D’acord amb la línia proposada en el
Programa 7.Informació i atenció, cal dissenyar i implementar un pla de senyalització global
de la destinació, que tingui en compte la identificació dels diferents atractius, des dels barris
fins els recursos de l’entorn metropolità. Per tal d’unificar els criteris de la senyalització,
caldrà partir d’un “manual corporatiu” en el que s’hi estipulin els criteris bàsics, la identitat
gràfica, la tipologia de senyals interpretatives i direccionals, entre d’altres. Així mateix, també
es considera important la inclusió d’informacions sobre els transports públics o la
senyalització dels allotjaments en els materials de suport i d’informació. Cal que les
informacions es disposin en diversos idiomes.
> Difondre la destinació Barcelona, oferint als visitants el nou mapa turístic (amb els
atractius del territori i les vies d’accés corresponents) segons perfil de demanda.

Responsable:

Promoció Territorial i Turisme

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Turisme de Barcelona, Diputació de Barcelona,
Agència Catalana de Turisme, consorcis de turisme, Ajuntaments i
Consells Comarcals de les poblacions de l’entorn metropolità,
operadors i comercialitzadors turístics, operadors de transport

Calendari execució: 2010-2015
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Barcelona, porta d’entrada
Objectiu de l’actuació
Posicionar Barcelona com a porta d’entrada de Catalunya, Espanya, Europa i la
Mediterrània pels visitants, segons segments.

La proposta de Barcelona com a porta d’entrada, simbòlica i real, pels visitants que volen
conèixer Catalunya, Espanya, Europa, o que viatgen per l’àrea del Mediterrani, contribueix al
posicionament global de la destinació Barcelona. Pel que fa al sector de creuers, ja fa anys
que Barcelona s’ha consolidat com una de les referències més destacades i un dels ports
més reconeguts del Mediterrani.
Barcelona és, juntament amb la capital de l’estat, la ciutat
turística més destacada de l’estat espanyol; exerceix de motor
turístic d’un territori més ampli, ja que contribueix a la seva
dinamització; és visiblement reconeguda per la seva capacitat
d’atracció i difusiva d’una gran pluralitat de visitants, amb un
Aeroport i Port que actuen, cada cop més, com a veritables
“hubs”. El Tren d’Alta Velocitat també està canviant
l’accessibilitat i relacions entre grans i mitjanes ciutats, generant
intercanvis de fluxos amb tot un seguit de ciutats que estan
esdevenint més pròximes i dinàmiques.

Afavorir el posicionament estratègic de “Barcelona, porta d’entrada” -010201“Barcelona, porta d’entrada” es tracta d’un concepte que va més enllà de la promoció
turística del territori, ja que també és un element de valor per la ciutat.
> Promocionar la capitalitat catalana i mediterrània de Barcelona en els relats i les
actuacions dels agents turístics de la destinació, destacant Barcelona com la capital de
Catalunya, com una de les dues ciutats més importants de l’estat espanyol, i capital de la
Mediterrània.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Desenvolupar el concepte “Barcelona, porta d’entrada”, definint, els elements tangibles i
intangibles del mateix. Conseqüentment, s’ha de determinar el concepte de producte, els
públics a qui dirigir-ho i els agents (públics i privats) pel seu desenvolupament, per tal de
poder generar productes adients.

> Valorar la incorporació i introduir el concepte “Barcelona, porta d’entrada”, en els
diferents suports de promoció de la destinació.

Mesures per a l’acompanyament i aprofitament de la pre-candidatura dels Jocs
Olímpics d’Hivern-2022 -010202La recent pre-candidatura de Barcelona amb el Pirineu per celebrar els Jocs Olímpics
d’Hivern – 2022, és un element que pot tenir notable repercussió en el desenvolupament
turístic de la destinació. A principis de 2013, el Comitè Olímpic Espanyol COE ha de decidir
si Barcelona pot presentar candidatura al procés internacional; en funció d’aquests resultats,
es podran desenvolupar una sèrie d’actuacions per a l’acompanyament i aprofitament de la
candidatura olímpica 2022.
> Plantejar i desenvolupar un conjunt de mesures dedicades a potenciar els atractius
turístics associats als Jocs d’Hivern (com per exemple la neu, la muntanya, la naturalesa,
l’esport, la salut...), a fi d’acompanyar i aprofitar la pre-candidatura presentada per Barcelona.
> Introduir el concepte destinació Barcelona en els discursos i les accions de la precandidatura dels Jocs d’Hivern 2022, a fi d’associar el vector turisme amb l’esdeveniment
olímpic.
> Establir un pla d’actuacions entre els agents turístics (públics i privats) dels
Pirineus i de la destinació Barcelona, a fi de proposar ofertes turístiques conjuntes que
tinguin com a nucli el tema olímpic, la natura i l’esport.

Responsable:

Promoció Territorial i Turisme

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Diputació de Barcelona, Agència Catalana de
Turisme, Oficina per a la Candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern –
2022

Calendari execució: 2011-2015
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Programa
Barris i Districtes
La Barcelona dels barris
Planificació i gestió del turisme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barris i Districtes -0201-

La Barcelona dels barris
Objectiu de l’actuació
Aconseguir que el barri esdevingui objecte turístic, afavorint l’impuls d’iniciatives i la
creació de producte, per tal de donar oportunitats reals als territoris de participar
directament de l’activitat turística.

La destinació Barcelona es defineix per ser un espai multi-nodal: és una destinació
d’atractius diversos i dispersos arreu del territori, en la que els barris obtenen un nou
protagonisme i valor turístic.
Actualment, existeixen diversos atractius i icones arreu de la ciutat que tenen una visibilitat i
projecció turística molt diferent: així, mentre algunes gaudeixen de molt de ressò i popularitat,
d’altres amb prou feines tenen reconeixement.
L’interès de donar protagonisme als barris i convertir-los en objecte turístic té una triple
finalitat: d’entrada, ha de servir com a element de diversificació de l’experiència i consum
turístic dels visitants, fet que li permetrà ampliar els referents i visions de la destinació
Barcelona; d’altra banda, el fet de convertir els barris en objecte turístic ha de servir per
donar oportunitats reals als territoris de participar directament de l’activitat turística,
especialment tenint en compte que existeixen clares potencialitats en aquest sentit;
finalment, afavorir la implicació dels seus agents en la planificació de l’oferta i la demanda
turística.
Es proposen dues vies principals per tal de transformar, progressivament, els barris de
Barcelona en objecte turístic: l’impuls de les iniciatives locals relacionades amb el camp del
turisme i dels serveis, i el foment, creació i promoció de nou producte.
Pel que fa a l’impuls d’iniciatives locals, s’estableixen una sèrie de línies i accions concretes
que tenen la voluntat de crear oferta als barris així com de fer participar la que ja existeix en
l’oferta turística general de la destinació. A més, també s’estableixen propostes per propiciar
l’ocupació laboral dels locals en les empreses i serveis turístics, i iniciatives per recolzar i
afavorir l’emprenedoria en el camp del turisme, entre d’altres qüestions.
Respecte al producte, es proposen diverses actuacions encaminades a identificar els
recursos del territori, valorar-ne les seves oportunitats de projecció turística, i per tant, de
creació de producte.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una línia d’acció important en aquest procés consisteix en apropar el turisme als veïns i
veïnes dels barris, fent-los partícips actius d’aquesta activitat i propiciant que s’hi sentin
implicats.

Mapa d’atractius. Turisme de Barcelona
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Conjunt d’actuacions encaminades a fomentar l’activitat turística als barris, impulsant
l’aprofitament turístic dels comerços, mercats, equipaments i activitats d’oci i restauració, així
com recolzar els emprenedors i les iniciatives relacionades amb el turisme i afavorir
l’ocupació laboral de qualitat en aquest camp.

> Treballar amb els eixos comercials, mercats, restauradors, artesans i altres
associacions i agents locals a fi que puguin generar serveis i ofertes també dirigides als
visitants.
El treball amb els agents locals que es dediquen principalment a activitats comercials
i de restauració ha de fer possible la generació de nova oferta turística en el context
dels barris. La implicació dels eixos comercials, els mercats, els restauradors,
artesans i altres associacions i agents locals en la dinàmica turística, permetrà la
potenciació de l’economia “de barri” i l’impacte econòmic turístic en nous agents que
fins ara no hi participaven directament.

> Suport a la creació de “marques territorials” (agrupacions de professionals o sectors de
l’activitat turística en l’àmbit dels barris)
Existeixen agrupacions de professionals, en algunes àrees de la ciutat, constituïdes
en marques que donen notorietat i particularitat al producte que ofereixen; un
exemple recent és el de la Gastronomia de la Barceloneta, en la que prop d’una
desena de cuiners s’han aliat per promoure els sabors de la cuina marinera local i
recuperar alguns dels plats tradicionals del territori; el seu objectiu és el de defensar,
recuperar i actualitzar la tradició gastronòmica del barri. D’altra banda, també existeix
l’agrupació d’hotelers de Sant Martí, concretament els de la zona Fòrum, que ja fa
anys que treballen de forma cohesionada per a un millor desenvolupament de la seva
activitat i integració en l’entorn.
La creació i suport a les marques del territori ha de permetre, entre d’altres aspectes:
un millor reconeixement de l’activitat i producte amb caràcter identiari i particular; un
apropament als interessos i necessitats de l’entorn i la seva població; una major
identificació del producte amb el territori i un impuls a les iniciatives locals.

> Aprofitament dels equipaments esportius dels barris per a usos turístics
Els equipaments esportius dels barris poden integrar-se en l’oferta turística de la
destinació mitjançant l’establiment d’acords o convenis puntuals que en propiciïn l’ús
puntual per als visitants; així per exemple, actualment algunes instal·lacions
esportives municipals, en conveni amb alguns hotels, ja s’obren als visitants allotjats,
que en poden fer ús durant els seus dies d’estada a la ciutat. A més d’ampliar les
experiències del visitant i l’oferta general de la ciutat, aquest tipus d’actuacions poden
revertir positivament en la dinamització d’algunes instal·lacions.
En aquest marc, també es proposa que els recorreguts per córrer també s’incloguin
en l’oferta turística.
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> Afavorir l’ús dels equipaments turístics als veïns i les veïnes del barri
En la mateixa lògica d’apropar el visitant als equipaments dels barris, també es
proposa que els veïns i les veïnes puguin usar i gaudir d’alguns dels serveis que en
principi es dirigeixen només al públic visitant.
Actualment, ja existeixen experiències en aquest sentit: alguns hotels de la ciutat
ofereixen els seus serveis també a la ciutadania, especialment la restauració, les
terrasses i espais d’oci o els spas. La potenciació d’aquesta tendència pot afavorir la
integració de l’oferta turística com un element més de la dinàmica ciutadana.

> Afavorir l’ocupació laboral en turisme i un consum de proximitat als barris
Es tracta de generar sinergies positives en l’entorn de proximitat que fomentin un
desenvolupament econòmic sostenible; en aquest sentit, es proposen un seguit de
línies de treball concretes:
. Propiciar que els establiments hotelers o restauradors generin despesa directa a
l’entorn proper (comprant producte local) i dinamitzant l’economia de barri.
. Afavorir una ocupació laboral, de qualitat, mitjançant l’establiment de convenis i
col·laboracions amb les entitats o centres de formació.
La vinculació dels veïns i les veïnes en l’activitat turística pot constituir un vector de
dinamització econòmica de l’entorn i de conciliació de la ciutadania amb el turisme.
. Amb la implicació dels centres de formació ocupacional, ampliar l’oferta formativa
reglada i contínua especialitzada en l’àmbit turístic, a fi d’impulsar la
professionalització i l’ocupació en aquest terreny.

> Suport a l’emprenedoria i iniciativa empresarial lligada al turisme
El suport als emprenedors i a la iniciativa empresarial vinculada al turisme esdevé una de les
propostes per a l’impuls d’activitat i dinamisme econòmic als barris. En aquest sentit, i
seguint els criteris i actuacions que es plantegen al Programa 11 Suport i Parteneriat amb la
Indústria, es considera que cal potenciar la implicació i treball conjunt entre tots els agents
implicats, tant públics (administracions i organismes), com privats (empresaris, Cambra de
Comerç i els diferents gremis i associacions sectorials).
Difondre informació sobre els requeriments mínims legals, així com els requeriments
aconsellables des de l’administració municipal als establiments turístics que operen a la
ciutat en matèria d’accessibilitat, medi ambient, qualitat, RSC, etc., tal com s’indica al
Programa 11 Suport i Parteneriat amb la Indústria.
Actuacions per a la creació i promoció de producte turístic als barris -020102Conjunt d’actuacions per identificar, crear i promoure nous productes turístics als barris,
convertint així els barris en objecte turístics i creant nous relats i experiències pels visitants
de la destinació.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En aquest marc, es proposen un seguit d’actuacions per aprofitar els recursos existents i
introduir-los en l’oferta turística general de la destinació, així com actuacions dedicades a la
generació de nous productes d’interès turístic.

Cal assumir que en els entorns de barri hi existeix una gran quantitat de recursos que poden
activar la visita dels turistes.
Es proposen tipologies de recursos que poden tenir projecció turística, així com un conjunt
d’actuacions que poden propiciar la seva visibilització:
> Identificació de recursos turístics als barris
Per a la creació de producte cal, en primera instància, identificar aquells elements que
poden tenir interès i projecció turística. En aquest sentit, cal tenir en compte que la
valorització dels elements del barri s’ha d’efectuar tot respectant i conservant la seva
originalitat i identitat, sense exposar-los a una dinàmica que els pugui perjudicar; cal tenir en
compte que la seva mercantilització i/o banalització seria contraproduent.
. Valorar i conservar el comerç identitari dels barris, especialment el que ofereix
producte local i particular (com per exemple les botigues centenàries).
. Mantenir actius i ampliar els Inventaris de recursos turístics de barris a fi de disposar
de propostes locals i diversificades. En el marc del Pla Estratègic, conjuntament amb
els Districtes, s’ha fet un esforç important per agrupar les propostes i recursos de
cada Districte, elaborant un llistat de prop de 200 propostes.
. Pel que fa als recursos potencials, tangibles o intangibles, relacionats amb la
gastronomia, el comerç, les fires, mercats i festes, es proposen els següents:
. Valorització dels mercats municipals: alguns dels quals, com el cas del
Mercat de Santa Caterina, que a més, també té interès arquitectònic i
arqueològic.
. Comerç: l’oferta articulada a través dels eixos comercials dels barris és
notable i diversa; existeixen botigues centenàries, botigues que ofereixen
productes singulars, botigues que tenen encants especials, etc.
. Gastronomia: des de la cuina casolana i les tapes fins a les propostes més
innovadores o exòtiques, a Barcelona hi existeix un ampli ventall d’ofertes
gastronòmiques que es troben als restaurants, bars, granges, xocolateries o
cafès repartits arreu de la ciutat. Als barris de Barcelona hi ha gran pluralitat i
quantitat d’aquestes ofertes, que poden constituir un element més d’interès
turístic.
. Mercats al carrer i fires: al llarg de l’any, els barris de la ciutat celebren
diverses fires i mercats al carrer, de vegades oferint productes artesans i
singulars, que poden participar de l’oferta turística de la destinació. Sovint,
algunes d’aquestes fires i mercats van acompanyats d’altres actes i
esdeveniments, de vegades especialitzades al voltant d’una temàtica, fet que
afegeix singularitat a la proposta.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Tallers d’artesans: en alguns barris de Barcelona, com per exemple Gràcia,
Sarrià, o Ciutat Vella hi treballen artesans que elaboren peces exclusives i
originals i que poden ser d’interès turístic a causa, justament, de la seva
singularitat.

. Festes populars: lligades al calendari festiu de la ciutat, cada barri compte
amb una sèrie de festes populars que celebra amb una notable implicació
local (com el Carnestoltes, la diada de Sant Jordi, la Revetlla de Sant Joan o
les festes majors, entre d’altres). En concret, les celebracions de les Festes
Majors de Gràcia i de Sants, han esdevingut populars i molt reconegudes pel
seu ampli ventall de propostes i activitats.

. Pel que fa als recursos potencials, tangibles o intangibles, relacionats amb
l’arquitectura, l’art, monuments i espais públics, es proposen els següents:
. Espais públics i recursos naturals: els barris de la ciutat integren diversos
espais naturals (com parcs i jardins), però també places i entorns que poden
ser d’interès turístic. En concret, es destaquen llocs com Via Júlia, Pont de
Calatrava, Parc de l’Espanya Industrial, Parc de l’Estació del Nord, Parc
Central de Nou Barris, Parc Central del Poblenou, Fòrum, Vila Olímpica...
. Conjunts arquitectònics i monumentals dels barris antics: cascos antics,
com per exemple el de Gràcia, Sants, Sant Andreu, Horta, Poble-sec, les
Corts o Sarrià, conserven traçats i particularitats molt lligades a la vida
popular, així com edificis i monuments, històrics o moderns, de notable interès.
. El Museu d’Història de Barcelona compte amb una important xarxa
d’espais patrimonials, que ajuden a descobrir diversos fragments de la
història de la ciutat de Barcelona. En ells s’hi programen diverses propostes
com itineraris, exposicions, activitats, etc.

. Patrimoni industrial: especialment als barris lligats a un passat industrial, el
llegat patrimonial d’aquesta època és encara molt notable: al Poble Nou o a
Sant Andreu, per exemple, s’hi troben antigues fàbriques, moltes d’elles
rehabilitades i que avui compten amb nous usos culturals i de serveis.
. Espais de memòria històrica: l’Espai Memorial Democràtic, que treballa
per donar una reconeixement i coneixement d’aquells episodis de la història
del país a partir d’una sèrie d’espais i elements, proposa, per a Barcelona, un
mapa de diversos punts que evoquen el passat de la II República, la Guerra
Civil, els espais de frontera i exili i els espais de lluita antifranquista i de
recuperació democràtica. La valorització d’aquests elements, distribuïts arreu
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de la ciutat, no només han de fer possible una diversificació dels atractius i
experiències dels visitants, sinó també la generació de nous relats i imatges
de la ciutat.

. Fàbriques de creació cultural: es tracta d’espais de creació artística,
normalment ubicats en antics recintes industrials, que es dediquen al foment
de les arts i la creació cultural.

. Arquitectura: Barcelona compte amb un significativa presència d’importants
obres arquitectòniques representatives de les diverses èpoques del
desenvolupament urbà.
Són especialment reconeguts el període de la Barcelona romana, el Gòtic, el
Modernisme i l’arquitectura més contemporània. L’arquitectura de Gaudí ha
esdevingut un fenomen i alguns dels seus edificis, com la Pedrera, la Casa
Batlló, la Sagrada Família i el Park Güell, actualment són veritables icones de
la destinació.
En aquest sentit, es proposa donar a conèixer, valoritzar i difondre el conjunt
de l’obra modernista, més enllà dels principals edificis de Gaudí, aprofundint
en el concepte de l’anomenat Quadrat d’Or que permet estendre’s en el
conjunt de l’Eixample, o potenciant la Ruta del Modernisme que, promoguda
per l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, abasta pràcticament tota
la ciutat, amb edificis i espais tant emblemàtics com la Casa de les Punxes,
l’Hospital de Sant Pau, o el Palau de la Música Catalana.
Igualment, es pot destacar l’aportació de l’anomenada arquitectura
racionalista del grup GATCPAC durant el període republicà. Aquestes obres
es troben situades a indrets com Sant Andreu (Casa Bloc), a Horta-Guinardó
(Pavelló de la República) o a Ciutat Vella (Dispensari Anti-tuberculós).
També s’ha de destacar l’arquitectura contemporània, molt important a
Barcelona a partir del desenvolupament urbà de les darreres dècades. Són
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22@, o els grans equipaments culturals i museístics. En conjunt, han creat un
nou paisatge a la ciutat, un nou skyline, en el qual destaca la Torre Agbar,
convertida en una de les grans referències icòniques de Barcelona.

. Disseny: a Barcelona la conjuminació entre disseny i la ciutat s’ha
materialitzat en moltes obres d’envergadura diversa i de reconegut valor
internacional. Existeixen manifestacions del disseny urbà disperses arreu de
la ciutat, que pel seu atractiu, constitueixen un element d’atracció turística
(bars, places, edificis, equipaments, etc.). Actualment existeixen propostes
d’itineraris lligats al disseny, la creativitat, l’art i la innovació urbanística, com
el promogut per la Fundació BCD.
. Escultures a l’espai públic: arreu de la ciutat es disseminen diverses
escultures d’autors locals, catalans o estrangers, que donen singularitat al
paisatge urbà: Dona i ocell (Joan Miró) / La cara de Barcelona (Lienchestein) /
Peix (Frank Ghery) / Mistos (Oldenburg) / Poema Visual (Joan Brossa) /
Escullera (Jaume Plensa) / Els nous catalans (Sergi Aguilar) / Gat (Botero).

. Cementiris: des de fa un temps, s’han posat en marxa una sèrie d’itineraris
culturals en els cementiris de Montjuïc i Poblenou, tal com ja fan altres
destinacions urbanes d’arreu del món.

> Promoció del producte de barri
Tenint en compte la pluralitat de recursos existents al conjunt del territori, es proposa donarlos visibilitat i projecció turística. Per a l’activació de les ofertes locals, la promoció
s’efectuarà en funció de segments específics de visitants i respectant els principis bàsics del
model turístic de la destinació.
Si bé actualment alguns elements ja tenen caràcter de producte turístic (perquè estan
degudament introduïts en l’oferta global de la destinació), cal treballar per valorar i donar
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de cada recurs, servirà per a la seva visibilitat i projecció turística:

. Introduir en el discurs general de la ciutat el producte de barri: una
manera efectiva per anar donant presència i consideració al producte de barri,
és incloure les seves referències en els discursos globals de la destinació.
. Difusió: introduir els atractius del barri en els materials de difusió i promoció
turística de la destinació, a fi de generar al·licient i atracció.
. Crear i distribuir suports d’informació (agendes, mapes, senyalètica,
punts d’informació, etc.) per tal de facilitar les visites i experiències turístiques
als barris del Districte. Es proposa que els Districtes millorin la informació, els
sistemes de transport i la senyalització; d’acord amb el Programa 13. Gestió
municipal dels efectes de l’activitat turística, es proposa:
. Pel que fa la Senyalització: la disposició d’informacions i senyals que ajudin
a accedir i interpretar els punts d’interès turístic, com ara els monuments o
espais patrimonials, afavorirà la seva posada en valor i l’atracció de
demandes. En aquest sentit, es proposa “fer que les parets parlin”, identificant
amb plaques i diversos dispositius els recursos que es cregui convenient.
. La senyalització vertical orientativa de vianants de la ciutat hauria d’incloure
el missatge del punt d’atracció en diversos idiomes.
. Es considera important editar tríptics descriptius dels barris i districtes que
indiquin com moure-s’hi, i en els que s’hi ressaltin tant els punts d’interès com
els llocs de parada de transports.
. La identificació de punts amb potencial turístic de cada districte haurà d’anar
acompanyat d’una proposta d’accessibilitat.
. Punts d’atenció i d’informació als barris: la facilitació d’atenció i
d’informació en els punts d’atenció ciutadana que existeixen en els Districtes,
ha de constituir un element favorable per a la qualitat de l’experiència turística
als barris. En aquests punts d’atenció es pot facilitar informacions pràctiques
relacionades amb els serveis i productes de l’entorn, així com dispensar
materials de suport i d’informació bàsica.
. Creació d’itineraris als barris: a Barcelona, existeixen moltes rutes
programades, normalment conformades a l’entorn d’alguna temàtica concreta
(la gastronomia, l’art, la història, alguna obra literària, etc.) que uneixen
diversos punts de la ciutat; si bé la pluralitat d’oferta en aquest sentit és
considerable, no és menys cert que existeixen barris o àrees de la ciutat que
no estan compreses en cap d’aquestes rutes, raó per la qual es proposa la
idea de concebre noves rutes en nous llocs de la ciutat.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Metro-walks: des de l’any 2007, Turisme de Barcelona ha posat en marxa
els Metro-walks, una proposta per apropar el turisme als barris a través dels
desplaçaments en metro. Aquesta iniciativa és oportuna per a la dinamització
dels barris i la diversificació d’ofertes, per això es recomana prosseguir amb el
foment d’aquesta iniciativa i ampliar les rutes a nous espais.

Mapa Metro-walks. Turisme de Barcelona
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Parades del Bus Turístic i del City Tour: el producte del Bus Turístic, de Turisme
de Barcelona, per ara té tres línies de recorregut, que enllacen un seguit de punts a
la ciutat. Per la seva banda, el City Tour també compte amb dues línies. Tot i la
capacitat de distribució de fluxos de visitants que permeten aquests serveis, hi ha
molts espais de la ciutat que encara no estan inclosos en els recorreguts del Bus
Turístic ni del City Tour; de fet, hi ha alguns districtes que no compten amb cap
parada d’aquests busos. Una articulació més àmplia d’aquestes rutes estimularia la
creació de producte a molts dels barris de la ciutat.

Mapa de les rutes del Bus Turístic

Rutes del City Tour

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Promoure la gestió de l’activitat turística i l’aprofitament dels nous nodes de
desenvolupament de la ciutat (l’estació de la Sagrera, Glòries – Diagonal, la zona Franca,
etc.): aquests plans han de fer previsió dels fluxos de vianants i d’usuaris dels nous nodes i
proposar mesures per garantir la seva atractivitat i una rendibilitat turística sostenible.
En els nous nodes o equipaments de futur s’ha de comptar amb una concepció integral de
gestió, especialment en relació a l’afluència de visitants. Veure Actuació 0402 Noves
centralitats urbanes i equipaments.

> Figura d’amfitrió de barri
La implicació veïnal en la creació i promoció de producte esdevé una peça important, tant
per la qualitat del propi producte, com pel que fa a la generació de complicitats amb la
ciutadania. És per això que es proposa crear la figura d’amfitrió de barri, representada per
tots aquells veïns i veïnes que, voluntàriament, vulguin exercir aquesta funció, que entre
altres aspectes ha de servir per fer visible l’hospitalitat i acollida al visitant.
. Acompanyament i guies de visitants: activitats relacionades amb el suport i consells
dels barcelonins a les visites turístiques dels visitants.

> Fomentar experiències de “fer turisme al barri” dirigides als barcelonins com a
mesura per apropar la ciutadania al turisme; incentivació d’aquestes experiències a partir
d’ofertes, descomptes en els productes i promocions diverses, i també creant producte
específic. A Ciutat Vella, fa anys, es va potenciar, amb gran èxit, l’experiència “Passa un cap
de setmana a Ciutat Vella” dirigida als ciutadans i ciutadanes, amb l’interès d’oferir-los la
possibilitat de viure experiències turístiques a la pròpia ciutat.

Responsable:

Districtes

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Turisme de Barcelona, Promoció Territorial i
Turisme, Barcelona Activa, agents del territori, Gremi d’Hotels de
Barcelona, Fundació Barcelona Comerç, altres gremis i associacions

Calendari execució: 2011-2015
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Planificació i gestió del turisme
Objectiu de l’actuació
Aconseguir que els Districtes incorporin el vector turístic en la seva dinàmica per
donar resposta als requeriments de l’activitat turística i als seus efectes.

Fins ara, el turisme no ha esdevingut un vector especialment considerat en el marc de presa
de decisions i actuacions dels Districtes; en aquest sentit, el Pla Estratègic proposa
l’establiment de línies d’actuacions per a la consideració de l’element turístic en la seva
dinàmica.
Per ara, els Districtes han abordat els temes turístics com a resposta a situacions concretes
o de forma reactiva, però sense una visió global, excepte en els casos de Ciutat Vella i
l’Eixample, que ja han conformat estructures d’actuació en aquest aspecte.
En el marc de la nova Governança del turisme a Barcelona, la implicació dels Districtes com
a agents actius en les qüestions de planificació i gestió de l’activitat turística esdevé una
peça fonamental. S’ha de promoure la implicació dels Districtes en matèria de gestió i
coordinació amb els agents del territori implicats en l’activitat turística, així com amb les
institucions públiques i privades que tenen responsabilitats en el turisme.
Cadascun dels 10 districtes de la ciutat té particularitats específiques quant al turisme
(bàsicament en funció de la intensitat de l’activitat), de manera que les necessitats de cada
territori requereixen un tipus d’intervenció i gestió concreta, raó per la qual té sentit que els
Districtes obtinguin certa autonomia en matèria de gestió turística. Alhora, la coordinació
entre el conjunt de Districtes i amb la Direcció de Promoció Territorial i Turisme ha de
garantir un treball cohesionat i respectuós amb els principis del model turístic de la
destinació Barcelona.

Planificació i gestió del turisme en els Districtes -020201En la planificació general del Districte, i en el marc de la nova governança del turisme a
Barcelona, es planteja la importància d’introduir el turisme com un element més en les
estructures de planificació dels Districtes.
Pel que fa a la gestió dels efectes d’aquesta activitat, també han de ser parcialment
d’incumbència en l’àmbit de Districtes. En aquest sentit, es considera necessari que els
diferents Districtes de la ciutat desenvolupin estructures per afrontar algunes de les
principals externalitats negatives que genera el turisme, com ara la gestió de fluxos i espais
públics o l’ordenació del parc d’allotjament turístic, entre d’altres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Garantir la presència del turisme, en tant que realitat transversal, en els diversos
contextos i marcs de presa de decisions del Districte, introduint-lo en els diversos Plans
que s’elaboren en l’àmbit del Districte:
. Incloure el turisme en la planificació estratègica del Districte.
Els Plans de Futur de barri i el Pla d’Actuació Territorial de Districte, ha d’incorporar
el turisme com un element més a tenir en compte.
. Regular l’activitat turística a partir de Plans especials d’Usos. Es proposa
avaluar l’oportunitat i necessitat d’incloure disposicions relatives a l’ordenació del
turisme en els Plans d’Usos de Districte.
L’objecte dels plans especials d’usos és ordenar la incidència i els efectes urbanístics,
mediambientals, i sobre el patrimoni urbà que les activitats produeixen en el territori,
mitjançant la regulació de la seva intensitat i les condicions físiques del seu
desenvolupament en funció de les distàncies, el tipus de via urbana i les
circumstàncies anàlogues.
Tal com s’esmenta en el Programa 13. Gestió municipal dels efectes de l’activitat
turística, els Plans d’Usos esdevenen l’instrument urbanístic que permet condicionar
o limitar unes determinades tipologies d’establiment en determinades zones per no
caure en una excessiva especialització d’usos que vagi en detriment del model de
ciutat.
Així, els Districtes cal que introdueixin el vector turisme en l’elaboració dels propis
Plans d’Usos, tenint en compte l’afectació i efectes que genera en el territori i teixit
urbanístic principalment.

> Foment del transport públic i del passeig. Tenint en compte el principi de sostenibilitat
del nou model turístic de Barcelona, i el fet que Barcelona és una ciutat en el que el passeig
i el gaudi del carrer esdevenen part dels seus encants, es proposa fomentar l’ús del
transport públic així com els desplaçaments a peu per conèixer els diferents barris de la
ciutat. A més, i per afrontar el problema de les aglomeracions de visitants i d’autobusos en
parades sovint improvisades, també es proposa incrementar l’oferta de transport
especialitzat per a visitants, tal com s’esmenta en el Programa 13. Gestió municipal dels
efectes de l’activitat turística (revisar les principals parades i estacions dels transports
turístics, com el Bus Turístic o el City Tour, i oferir la venda prèvia de bitllets i més punts de
venda a fi d’evitar cues a les parades més cèntriques d’aquests serveis).

> Ordenar i motivar l’ús de la bicicleta per a visitants. L’orografia, el clima mediterrani,
l’extensa xarxa de carrils bici arreu de la ciutat, permeten utilitzar mitjans de transport no
motoritzats amb molta facilitat i comoditat, essent aquest un dels atractius de Barcelona. En
la línia de fomentar el transport públic i el passeig, també es proposa afavorir l’ús de la
bicicleta en els desplaçaments en el marc del barris i districtes.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ordenació, control i inspecció de les activitats turístiques. Tal com s’assenyala en el
Programa 13 Gestió dels efectes de l’activitat turística, els serveis d’inspecció, especialment
en aquells Districtes en els que l’activitat turística és més rellevant, han de contemplar la
funció d’ordenació, control i inspecció de l’activitat turística, i en concret dels habitatges d’ús
turístics, les llicències d’establiments d’allotjament o comercials, etc.

> Assignar a la Direcció de Territori de Districte, les funcions i responsabilitats
relacionades amb el turisme, dotant el Districte de la figura de responsable tècnic en
turisme, que ha d’exercir com a interlocutor directe amb els diferents agents turístics i
veïnals del territori proper i tenir la capacitat d’actuació i decisió en els diferents aspectes de
l’activitat turística. Si bé algun Districte ja compte amb tècnics que, de facto, assumeixen
funcions en matèria de gestió del turisme (cas de Ciutat Vella), és important definir aquesta
figura i les seves funcions en el conjunt de Districtes.
En alguns districtes, aquesta funció serà assumida per les unitats de centralitat.

> Des de la Direcció de Promoció Territorial i Turisme, del Sector de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, afavorir i donar suport a la gestió del turisme dels
Districtes, establint mecanismes de coordinació entre els diversos tècnics i responsables de
cada districte, a fi de treballar conjuntament i amb uns mateixos objectius compartits que
responguin al nou model turístic de Barcelona.

> Coordinació dels Districtes amb el Centre municipal d’Operacions, el nou instrument
de caràcter permanent dedicat a la gestió de fluxos turístics plantejat en el Programa 13.
Gestió municipal dels efectes de l’activitat turística. El Centre d’Operacions aplegarà
informació referida als fluxos turístics i la seva principal funció serà de preveure i planificar
els impactes en aquest sentit. Els Districtes han de col·laborar amb el Centre d’Operacions,
tot aportant informacions i implicant-se amb el seu funcionament general. A la vegada, les
indicacions del Centre d’Operacions han de ser de gran utilitat i revertir positivament en la
dinàmica dels Districtes.

> Gestió dels fluxos de visitants: cada Districte vetllarà perquè els espais i equipaments
que comptin amb afluències de més de mig milió de visitants, com per exemple la Sagrada
Família o el Park Güell, comptin amb un Pla de gestió de visitants, tal com s’assenyala en la
proposta inclosa en el Programa 13. Gestió municipal dels efectes de l’activitat turística.

> Comunicar les accions i esforços realitzats per part del Districte en relació al turisme als
veïns i veïnes, com a mesura per a conscienciar de la importància i gestió d’aquesta activitat
en el Districte.
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L’elaboració de Plans de Turisme de Districtes concebuts com a eines per planificar el
desenvolupament turístic del territori d’acord amb les pròpies particularitats i necessitats, ha
de permetre a cada Districte conèixer i assumir la seva situació concreta (tipus, estat i nivell
d’ús o d’explotació dels recursos tangibles i intangibles, oferta de serveis com la quantitat i
tipologia de la planta d’allotjament, l’oci, restauració, gastronòmica i comercial, i la imatge
turística percebuda del territori, entre d’altres).
L’elaboració de Plans de Turisme de Districte ha de comptar amb la participació activa dels
representants del Districte i dels agents econòmics i turístics del territori, així com dels veïns
i veïnes dels barris.
El Pla de Turisme de Districte ha de permetre definir el posicionament turístic del Districte o
barri, així com plantejar estratègies i propostes concretes per afrontar el seu
desenvolupament turístic.

En el marc de la Comissió Barris i Districtes realitzada durant la primera fase de treball del
pla Estratègic es va reflexionar sobre aquesta temàtica i es va proposar, com a punt de
partida i de reflexió, una primera caracterització dels Districtes de Barcelona segons el seu
posicionament turístic:

DISTRICTE

Qualificació

1. Ciutat Vella

Altament Turístic

2. Eixample

Turístic

3. SantsMontjuïc

Turístic polaritzat

4. Les Corts

Turístic polaritzat.

Característiques
Concentració de recursos d’alta potencialitat
Concentració d’allotjament
Saturació física
Perill de despersonalització
Excessiva especialització

Abundància de recursos i equipaments
Concentració de l’activitat a l’Eix central, Diagonal i
Sagrada Família
No saturació en general
Equilibri d’usos amb altres activitats
Té moltes potencialitats sense aprofitar a moltes zones
del Districte

Dues polaritats molt diferenciades:
Montjuïc: espai altament especialitzat turísticament
Sants: l’Estació i els hotels.
Fi de les obres de l’Estació de Sants: obren noves
possibilitats

Concentració de atractius i equipaments hotelers a l’Eix
de la Diagonal
Equilibri d’usos amb altres activitats
Poca capil·laritat fora de la Diagonal
No té problemes de capacitat.
Atractius d’instal·lacions com el Futbol Club Barcelona
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DISTRICTE

Qualificació

5. Sarrià - Sant
Gervasi

Potencialment
Turístic

6. Gràcia

Turístic polaritzat

7. Horta Guinardó

Potencialment
Turístic

8.Nou Barris

Poca potencialitat
turística?

9. Sant Andreu

Potencialment
Turístic

10. Sant Martí

Turístic polaritzat

Característiques
El turisme té encara un pes secundari
Disposa de recursos rellevants que el turisme comença a
conèixer

Concentració a la icona del Park Güell
Concentració d’activitats de lleure (més que turístiques) a
l’antiga Vila
Escassa oferta hotelera
Perills de saturació i banalització

El turisme té molt poc pes i és encara molt desconegut
Té alguns recursos de molt potencial: Hospital de Sant
Pau, el Laberint d’Horta, el Modernisme d’Horta, entre
d’altres

Actualment és el barri amb menys turistes
És possible atreure turistes?

Actualment nul·la activitat turística
L’estació de la Sagrera, juntament amb l’aprofitament
d’alguns recursos, pot donar un tomb radical al barri

Extrema polarització entre una franja marítima amb molta
activitat turística i un interior sense
Noves oportunitats a causa d’importants actuacions en
curs: 22@.
Realitat i potencialitat del Fòrum

Identificació dels recursos i atractius dels Districtes elaborat en el marc de la
Comissió de Treball Barris i Districte, pel relator Josep Ros. Maig 2009

Responsable:

Districtes

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Promoció Territorial i Turisme, Promoció
Econòmica, Prevenció, Seguretat i Mobilitat, operadors i
comercialitzadors turístics

Calendari execució: 2010-2015
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Annex Programa Barris i Districtes
Recull d’àrees d’interès, recursos i atractius turístics potencials de Barcelona elaborat per
l’Oficina del Pla.

Àrees d’interès, recursos i atractius turístics potencials de Barcelona
Jardins, parcs i espais naturals
> Denominació: Les Platges
Localització: Districtes Sant Martí i Ciutat Vella principalment (més de 4 km. En el seu conjunt)
Estat: Existent
→ Valors naturals i relacionats amb l’oci
> Denominació: Parc de la Ciutadella
Localització: Districte Ciutat Vella
Estat: Pla Director en projecte (connectarà el Parc amb la platja) / sense concretar data de finalització
→ Valors arquitectònics, històrics, lúdics, naturals
> Denominació: Port Vell i Barceloneta
Museu Marítim, món marítim i pesquer, Palau de Mar, la Llotja, Rambla de Mar, Aeri del Port,
Maremàgnum...
Localització: Districte Ciutat Vella
Estat: Existent
→ Valors socioculturals, món del mar, comercial i gastronòmic
> Denominació: Parcs de la ciutat (Laberint i Velòdrom d’Horta, Parc de Joan Brossa, Parc de la Ciutadella,
Parc Central de Nou Barris, Parc de l’Oreneta, Espanya industrial, Parc de la Creueta del Coll, etc.)
Localització: Diversos districtes
Estat: Existents
→ Valors naturals de la ciutat, així com del paisatgisme
> Denominació: Parc de Montjuïc
Pla Especial del conjunt de Montjuïc: Far de Montjuïc – Anella Olímpica – Castell de Montjuïc – Jardins de Costa
i Llobera – Mirador de l’Alcalde – Jardí Botànic – Museus, etc.
Localització: Districte Sants - Montjuïc
Estat: En projecte
Calendari previst: data sense concretar
→ Valors històrics i recursos naturals, “la muntanya integrada a la ciutat”, així com del paisatgisme
> Denominació: Parc Natural de Collserola
Localització: Districtes Sarrià – Sant Gervasi / Nou Barris / Horta / I poblacions més enllà del terme
municipal de Barcelona
Estat: Existent
→ Valors naturals, lúdics i món de l’oci
> Denominació: Mirador del Castell de Torre Baró
Localització: Districte Nou Barris
Estat: Existent
→ Valors arquitectònics, històrics, així com del paisatgisme

Arquitectura i espais urbans
> Denominació: Arquitectura contemporània (obres d’autor com per exemple Foster, Bofill, Jean Nouvel,
Moneo, Isosaki, Sert, Catatrava, Bohigas, Llinàs, Miralles...)
Localització: Diversos districtes
Estat: Existent
→ Valors arquitectònics, disseny
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www.bcn.cat/artpublic
Localització: Diversos districtes arreu de la ciutat: Dona i ocell (Joan Miró) / La cara de Barcelona
(Lienchestein) / Peix (Frank Ghery) / Mistos (Oldenburg) / Poema Visual (Joan Brossa) / Escullera
(Jaume Plensa) / Els nous catalans (Sergi Aguilar) / Gat (Botero)...
Estat: Existent
→ Valors arquitectònics i del disseny urbà i paisatgisme
> Denominació: Quadrat d’Or de l’Eixample
Conjunt d’edificis modernistes més enllà de les icones tradicionals
Localització: Districte L’Eixample
Estat: Existent
→ Valors arquitectònics, històrics i socioculturals, Modernisme
> Denominació: Castell de Montjuïc
Localització: Districte Sants – Montjuïc
Estat: Existent (canvi d’ús previst)
→ Valors arquitectònics, històrics, culturals així com del paisatgisme
> Denominació: Monestir de Pedralbes
Localització: Districte Les Corts
Estat: Existent
→ Valors arquitectònics i històrics, culturals i artístic
> Denominació: Altres obres de Gaudí
Diverses obres de Gaudí
> Denominació: Casa Vicens
Localització: Districte Districte de Gràcia
Estat: Existent
→ Valors relacionats amb els valors arquitectònics
> Denominació: Pavellons de la Finca Güell
Localització: Districte Les Corts
Estat: Existent
→ Valors relacionats amb els valors arquitectònics
> Denominació: Col·legi les Teresianes
Localització: Districte Les Corts
Estat: Existent
→ Valors relacionats amb els valors arquitectònics
> Denominació: Torre de Bellesguard
Localització: Districte Sarrià – Sant Gervasi
Estat: Existent
→ Valors arquitectònics i paisatgisme
> Denominació: Palau Güell
Localització: Districte Ciutat Vella
Estat: Existent
→ Valors relacionats amb els valors arquitectònics
> Denominació: Arquitectura racionalista dels anys trenta (Casa Bloc de Sant Andreu / Pavelló Mies Van
der Rohe / Pavelló de la República / Dispensari anti-tuberculós del GATCPAC)
Conjunt d’obres arquitectòniques de valor històric destacades per la seva singularitat i relacionades amb el
moviment de l’arquitectura racionalista dels anys trenta del segle XX
Localització: Diversos districtes (Sant Andreu / Sants – Montjuïc / Horta – Guinardó / Ciutat Vella)
Estat: Existent
→ Valors arquitectònics, històrics lligats a les avantguardes dels anys trenta del segle XX
> Denominació: Centres històrics de barris
Gràcia / Sant Andreu / Les Corts / Poble Nou / Horta / el Clot / Sants / Sarrià / Poble sec / etc.
Mercats, places, carrers, comerços, locals de restauració i terrasses dels barris de la ciutat.
Localització: Diversos districtes arreu de la ciutat
Estat: Existent
→ Valors de la vida popular i quotidiana de la ciutat, valors socioculturals, gastronomia i comerç
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Denominació: Espais urbans (Via Júlia, Pont de Calatrava, Parc de l’Espanya Industrial, Parc Central de
Nou Barris, Parc Central del Poblenou, Fòrum, Vila Olímpica...)
Localització: Diversos districtes
Estat: Existent
→ Valors urbanístics i socioculturals
Temes culturals

> Denominació: conjunt Plaça de les Arts: Teatre Nacional de Catalunya + L’Auditori + DHUB
Localització: Districte L’Eixample
Estat: Existents / DHUB en realització
Calendari previst: DHUB previst per al 2011
→ Valors del disseny, la innovació, l’arquitectura, l’art i el dinamisme cultural
> Denominació: Centre Cultural del Born
Localització: Districte Ciutat Vella
Estat: En realització
Calendari previst: 2012
→ Valors patrimonials, arqueològics, arquitectònics, històrics i culturals
> Denominació: Espais i fàbriques de creació cultural
Espais de creació cultural i artística.
> Denominació: Canòdrom Meridiana (Espai de difusió d’Arts Plàstiques)
Localització: Districte Sant Andreu
Estat: Projecte
> Denominació: Edifici Graner
Localització: Districte Sants – Montjuïc
Estat: Existent
> Denominació: Ateneu Popular de Nou Barris
Localització: Districte Nou Barris
Estat: Existent
> Denominació: Fabra i Coats
Localització: Districte Sant Andreu
Estat: Existent
> Denominació: Can Ricart - Casa de les Llengües - Hangar
Localització: Districte Sant Martí
Estat: Existent
> Denominació: Galeria del Fòrum
Localització: Districte de Sant Martí
Estat: En construcció
> Denominació: L’Escocesa
Localització: Districte Sant Martí
Estat: Existent
> Denominació: Edifici Cilindre
Localització: Districte Horta – Guinardó
Estat: Existent
En diverses fases de realització segons cada projecte
→ Són espais d’innovació i creació cultural i artística
> Denominació: Anella Olímpica + Museu olímpic
Localització: Districte Sants – Montjuïc
Estat: Existent
→ Valors del disseny, culturals, esportius, natura i històrics
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> Denominació: Disseny Barcelona
Arquitectura, Comerços, bars i restaurants de disseny, llibreries, institucions, hotels, escoles de disseny, etc.
Localització: Diversos districtes arreu de la ciutat
Estat: Existent / Proposta BCD (“Barcelona Design Tour”) bcd.cat
→ Valors relacionats amb el disseny, la creativitat, la innovació, l’art, l’arquitectura, l’urbanisme i el
comerç
> Denominació: Itineraris Barcelona literària
Recorreguts a través dels indrets de novel·les (El pianista, Manuel Vázquez Montalbán / Homenatge a Catalunya,
George Orwell / La ciudad de los prodigios, Eduardo Mendoza / Vida privada, Josep Maria de Sagarra / La gesta
dels estels, Joan Salvat-Papasseit / La sombra del viento, Carlos Ruíz Zafón / La felicitat, Lluís Anton Baulenas /
La catedral del Mar, Ildefonso Falcones i Últimas tardes con Teresa, Juan Marsé)
Localització: Districte de Ciutat Vella i Districte Horta Guinardó
→ Valors històrics, socioculturals...
> Denominació: Gastronomia (Michelin i altres)
Localització: Diversos districtes arreu de la ciutat
Estat: Existent
→ Valors gastronòmics i socioculturals
> Denominació: Rutes històriques
Recorreguts a través d’etapes històriques (Barcelona romana, medieval, gòtica, jueva, etc.)
Localització: Diversos districtes arreu de la ciutat
→ Valors històrics i paisatgisme urbà
> Denominació: Tallers d’artistes i artesans
Localització: Districte Sarrià – Sant Gervasi, Ciutat Vella, Sant Martí
Estat: Existent
→ Valors artístics i comercials
> Denominació: Barcelona cinèfila (Salvador, Una casa de locos, Todo sobre mi madre, El perfum, Vicky
Cristina Barcelona, Manuale d’amore 2)
Recorreguts a través dels indrets de filmacions realitzades a Barcelona (Barcelona Movie Walks)
Localització: Ciutat Vella
→ Valors històrics, socioculturals...
> Denominació: Memorial democràtic
Diversos llocs de la ciutat significatius de la guerra civil i el franquisme
> Denominació: Refugi 307 Poble sec
Localització: Districte de Sants - Montjuïc
Estat: Existent
→ Valors relacionats amb els records de la guerra, històrics
> Denominació: Refugi antiaeri de Gràcia
Localització: Districte de Gràcia
Estat: En projecte de rehabilitació
→ Valors relacionats amb els records de la guerra, històrics
> Denominació: Bateria Antiaèria del Turó de la Rovira
Localització: Districte d’Horta – Guinardó
Estat: En procés de rehabilitació
→ Valors relacionats amb els records de la guerra, històrics
> Denominació: Cementiri de Montjuïc
Localització: Districte Sants - Montjuïc
Estat: Existent (Cementiris de Barcelona, S.A.)
→ Valors artístics
> Denominació: Cementiri del Poble Nou
Localització: Districte Sant Martí
Estat: Existent (Cementiris de Barcelona, S.A.)
→ Valors artístics
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> Denominació: Projecte de revitalització de l’Avinguda del Paral·lel (zona teatral, lúdica i de restauració)
Localització: Districtes Ciutat Vella / L’Eixample / Sants - Montjuïc
Estat: En projecte
Calendari previst: data realització sense concretar
→ Valors del teatre, lúdics i festius i d’oci i de gastronomia
> Denominació: Ampliació de l’Estació de Sants
Localització: Districte Sants - Montjuïc
Estat: En realització
Calendari previst: AVE en funcionament / Ampliació de l’Estació de Sants prevista per a 2013
> Denominació: Estació La Sagrera
Localització: Districte Sant Andreu
Estat: En realització
Calendari previst: 2016
> Denominació: L’eix Diagonal Mar
Localització: Districte Sant Martí (de Glòries a Fòrum)
Estat: Existent
> Denominació: Àrea del 22@
Localització: Districte Sant Martí
Estat: En realització
Calendari previst: projecte amb diverses fases de realització
> Denominació: Nova Plaça de les Glòries: conjunt DHUB + Torre Agbar + Nous Encants
Localització: Districte Sant Martí
Estat: En realització
Calendari previst: DHUB previst per a 2012
→ Valors del disseny, l’arquitectura i el comerç
> Denominació: Recinte Fòrum: futura instal·lació del Museu de Ciències Naturals
Localització: Districte Sant Martí
Estat: En projecte
Calendari previst: 2011
→ Valors culturals i del coneixement
→ Possible ubicació, en el futur, del zoo Marí
> Denominació: Ampliació Parc Científic de Barcelona – Portal del coneixement
Localització: Les Corts
Estat: En realització
Calendari previst: 2011
> Denominació: Remodelació dels entorns Futbol Club Barcelona
Localització: Les Corts
Estat: En projecte
Calendari previst: 2012 (aproximadament)
> Denominació: Rehabilització de l’antic recinte de l’Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu (Patrimoni de la
Humanitat / Localització d’organismes vinculats a l’Euromediterrània / Centre d’Interpretació del Modernisme)
Localització: Districte Horta - Guinardó
Estat: En realització
Calendari previst: 2016
→ Valors arquitectònics i històrics (Modernisme)
> Denominació: Centre comercial Las Arenas
Localització: Districte Eixample
Estat: En realització
Calendari previst: 2011
→ Valors comercials
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Recull de fitxes de recursos de Districtes
Recull de fitxes de recursos de Districtes coordinat per l’Oficina del Pla amb la col·laboració
dels Districtes.
FITXES RECURSOS DISTRICTES
1. CIUTAT VELLA
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
El Gòtic
El Raval
2. EIXAMPLE
El Fort Pienc
La Sagrada Família
La Dreta de l'Eixample
L'Antiga Esquerra de l'Eixample
L'Antiga Esquerra de l'Eixample
La Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
Sant Antoni
Fort Pienc
Sant Antoni
3. SANTS MONTJUÏC
El Poble Sec
El Poble Sec
El Poble Sec
El Poble Sec
El Poble Sec
El Poble Sec
La Marina del Prat Vermell
La Marina del Port
La Font de la Guatlla
Hostafrancs
Hostafrancs
La Bordeta
Sants - Badal
Sants
Sants
4. LES CORTS
Les Corts
La Maternitat i Sant Ramon
La Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
La Maternitat i Sant Ramon
5. SARRIÀ - SANT GERVASI
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
Sarrià
Sarrià
Sarrià
Sarrià
Les Tres Torres
Sant Gervasi - La Bonanova
El Putget i Farró
Sant Gervasi - Galvany
Sant Gervasi - Galvany
El Putget i Farró
El Putget i Farró
Sant Gervasi - Galvany
6. GRÀCIA
Vallcarca i els Penitents
El Coll
El Coll
El Coll
La Salut
Vila de Gràcia
Vila de Gràcia
Vila de Gràcia
Vila de Gràcia
Vila de Gràcia
Vila de Gràcia
Vila de Gràcia
Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Vila de Gràcia

Propostes
. Dinamització Paral·lel - Raval Sud (també altres districtes: Eixample i Sants-Montjuïc)
. Centre Interpretació del Call
. Creació de la marca "Cuina Barceloneta"
. Millora de la connectivitat barri de Sant Pere, reforma Via Laietana i trasllat aparcaments d'autocars al Passeig
de Lluís Companys
. Nou equipament antic mercat del Born
. Dinamització de la Rambla de Mar (eix Moll de la Fusta - Passeig Joan de Borbó)
. Dinamització de la Rambla de Mar (eix Moll de la Fusta - Passeig Joan de Borbó)

. Fira Bellcaire

. Fira Modernista
. Ruta de mercats. Mercat del Ninot
. Gai Eixample
. Interior de l'illa Tete Montoliu
. Mercat de Sant Antoni
. Plaça de les Glòries Catalanes (* Plaça de les Glòries pertany al Districte de Sant Martí)
. Els tres tombs

. Nou Paral·lel. FEM Paral·lel
. Refugi 307
. Tallers oberts Poble-sec
. La Cuina del Món
. Festa Major del barri del Poble-sec
. El Molino
. Festa Major del barri de la Marina
. Festa Major del barri de la Marina
. Festa Major del barri Font de la Guatlla
. Eix comercial més llarg d'Espanya
. Festa Major del barri d'Hostafrancs

. Eix comercial més llarg d'Espanya
. Festa Major del barri de Sants

. Projecte d'urbanització del parc metropolità de Can Rigal i projecte Skate Parc
. Projecte de transformació dels terrenys del Barça

. Campus Diagonal. Portal del coneixement

. El Modernisme i el Noucentisme: l'estiueig de la burgesia barcelonina
. Senders del Parc de Collserola. Itineraris de l'Àrea de lleure de Sta. Maria de Vallvidrera
. Passeig de carena: de funicular a funicular
. Parc d'Atraccions del Tibidabo
. Ruta literària: Mossèn Cinto Verdaguer i Josep Miracle
. El Pantà de Vallvidrera
. El rastre de la paraula: Observadors de la realitat. Del Putget a Sarrià
. El rastre de la paraula: Sarrià poètic
. Ruta gastronòmica de Sarrià
. Ruta modernista de Sarrià
. Guia - itinerari del nucli antic de Sarrià
. Ruta modernista de Sarrià
. Ruta modernista (edificis), ubicats a l'Avinguda Tibidabo. Des dels jardins de la Tamarita (Plaça JFK) al
funicular del Tibidabo
. El rastre de la paraula: del turó del Putget al Parc de Monterols: dos turons privilegiats
. El rastre de la paraula: del turó del Putget al Parc de Monterols: dos turons privilegiats
. El rastre de la paraula: Mercè Rodoreda i Sant Gervasi
. El rastre de la paraula: Mercè Rodoreda i Sant Gervasi
. El rastre de la paraula: Observadors de la realitat. Del Putget a Sarrià
. Zona comercial (C. Pau Casals - Turó Parc)

. Viaducte de Vallcarca
. Parc de la Creueta i escultura "Elogio del agua" (Chillida)
. Santuari Mare de Déu del Coll
. Finca Sansalvador
. Trobada d'Il·lustradors de Barcelona
. Ruta per les places de Gràcia (la construcció de Gràcia - les places)
. Refugi antiaeri de la Plaça del Diamant
. Oferta gastronòmica
. Oferta cultural (Tradicionàrius, Setmana de la Música, Setmana de la Dansa, portes obertes als tallers dels
artesans, cultura popularc)
. Plaça Lesseps
. Compres a Gràcia. Tradició i disseny
. Centre Cultural i Cívic La Sedeta
. Ruta modernista per la Vila de Gràcia
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7. HORTA - GUINARDÓ
El Baix Guinardó
El Baix Guinardó
Can Baró
El Guinardó
La Font d'en Fargues
El Carmel
La Taixonera
Sant Genís dels Agudells
Montbau
La Vall d'Hebrón
La Clota
Horta
Horta
Horta
8. NOU BARRIS
Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
El Turó de la Peira
Can Peguera
La Guineueta
Canyelles
Les Roquetes
Les Roquetes
Verdun
La Prosperitat
La Trinitat Nova
Torre Baró
Ciutat Meridiana
Vallbona
9. SANT ANDREU
La Trinitat Vella
Baró de Viver
El Bon Pastor
Sant Andreu
Sant Andreu
Sant Andreu
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
El Congrés i els Indians
El Congrés i els Indians
Navas

Propostes
. Casa de les Altures i Parc de les Aigües
. Antic recinte de l'Hospital de Sant Pau i de la Creu
. Bateria aèria del Turó de la Rovira
. Parc del Guinardó i Font del Cuento
. Masia de Can Fargas

. Sant Genís dels Agudells
. Pavelló de la República i els Mistos de Claes Oldenburg
. Biblioteca Can Mariner
. Cases de les bugaderes d'Horta al carrer Aiguafreda
. Parc del Laberint

. Antic Cementiri de Sant Andreu
. Parc del Turó de la Peira
. Casal de Gent Gran Can Peguera
. Seu del Districte. Estàtua de la II República i Parc Central
. Font Màgica Parc de Serra Martí
. Ascensors carrer Alcantara
. Mirador del Turó de les Roquetes
. Escultura de Pere Jaume en homenatge a Joan Brossa
. Casa de l'Aigua
. Biblioteca de la Zona Nord de Nou Barris

. La casa de les Aigües
. Descobreix el riu com a niu de vida
. Descobreix el riu com a niu de vida
. Ruta modernista de Sant Andreu
. Casa Bloc
. Recinte de la Fabra i Coats
. Torre del Fang
. Plaça Masadas (interès patrimonial). És una de les poques places porxades que queden a Barcelona
. Nau Ivanow
. Llotja, Escola Superior de Disseny
. Fira de trens i joguines a la Plaça Masadas
. Estació del tren d'Alta Velocitat
. Canòdrom, Centre d'Art Contemporani
. Conjunt arquitectònic i urbanístic original del barri Vivendes del Congrés
. Torre del Fang

10. SANT MARTÍ
El Camp de l'Arpa
El Clot
El Parc i la Llacuna del Poblenou
La Vila Olímpica del Poblenou
El Poblenou
El Poblenou
El Poblenou
El Poblenou
El Poblenou
El Poblenou
El Poblenou
El Poblenou
El Poblenou
El Poblenou
El Poblenou
El Poblenou
El Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
El Besòs i el Maresme
El Besòs i el Maresme
El Besòs i el Maresme
El Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Provençals del Poblenou
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals
Sant Martí de Provençals
Sant Martí de Provençals
Sant Martí de Provençals
Sant Martí de Provençals
La Verneda i la Pau
La Verneda i la Pau
La Verneda i la Pau
La Verneda i la Pau

. Reordenació de la Plaça de les Glòries (Biblioteca en l'annex Torre Ona / Sala-auditori edifici Ona / Conversió
de la Meridiana en Bulevard des de la Plaça de les Glòries al C. València)

. Casc Antic del Poblenou (Rambla Prim i entorns, Plaça Unió / Mercat de la Unió i entorns / Passatgets, C.
Marià Aguiló)
. Rambla del Poblenou
. Cementiri del Poblenou
. Església de Santa Maria del Taulat
. Casino de l'Aliança (Fundació Privada)
. Can Felipa (antiga fàbrica, actualment seu de diversos equipaments)
. Parc del Poblenou
. Platja del Bogatell
. Festa Major
. Festes de Maig
. Carnestoltes
. Cavalcada de Reis
. Xemeneies (Can Salardigas, Can Gili)
. Front marítim construccions arquitectòmiques (Hotels i habitatges)
. Front marítim platges
. Parc de Diagonal Mar
. Parc Zoològic Marí
. Rambla Prim
. Parc i Platges del Fòrum
. Museu de les Ciències Naturals
. Museu d'Història industrial a l'antiga fàbrica de Can Oliva Artés. Espai de Creació L'Escocesa a l'antiga fàbrica
L'Escocesa (C. Pere IV)
. Parc del Centre de Poble Nou de Jean Nouvel
. Can Ricart / Casa de les Llengües - Linguamon
. Primavern (mitjans de maig)
. Festa Major de Sant Martí de Provançals (novembre)
. "Mercadillo" al Parc de Sant Martí (cada dimecres matí)
. Conjunt històric de l'antiga església de Sant Martí de Provançals i Parc de Sant Martí
. Futura Estació de l'Alta Velocitat al Parc de St. Martí i tots els nous equipaments i serveis que es generin a
l'entorn d'aquest espai
. Festa Major la Palmera (juny)
. Festa Major Via Trajana (juny)
. Festa Major Verneda (novembre)
. Festa Major la Pau (juny)
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Programa
Ciutat Vella
Governança i gestió dels efectes de l’activitat turística
Delimitació d’usos turístics: el Pla d’Usos
Nous atractius turístics: actuacions urbanes al perímetre de Ciutat Vella
Espais de reflexió i debat sobre el turisme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciutat Vella -0301-

Governança i gestió dels efectes de
l’activitat turística
Objectiu de l’actuació
Planificar i gestionar l’activitat turística a fi de millorar i racionalitzar els usos turístics
del territori.

Actualment, Ciutat Vella ja compte amb experiència pel que fa a la governança i gestió dels
efectes negatius del turisme, donades les exigències del territori i la seva condició de
centralitat. En el marc de la nova governança del turisme de Barcelona, cal continuar
gestionant de forma coordinada els efectes que l’activitat turística causa a Ciutat Vella, fet
que ha de permetre planificar, preveure i intervenir. Es proposa implicar i sumar nous
esforços i actors en les estructures de governança i processos per a la gestió del turisme.
Ciutat Vella ha posat en marxa diferents iniciatives o dispositius específics i una sèrie
d’actuacions prioritàries que tenen com a objectiu l’ordenació i/o control dels diferents
impactes directes i indirectes que es donen en àmbits com la mobilitat, la sobre-ocupació de
l’espai públic, l’habitatge, l’activitat econòmica o la prevenció i la seguretat. Pel que fa a la
millora de l’espai públic, existeixen diverses actuacions que ja estan treballant per a la gestió
i ordenació del turisme, entre les que es destaquen la Taula Interdepartamental de la
Rambla, les actuacions de reordenació dels autocars de la Via Laietana i les zones de
pacificació del trànsit (Zones 30), el control i ordenació dels Habitatges d’Ús Turístic, la
inspecció de les botigues de souvenirs, la creació de dispositius d’estiu (campanyes per
minorar el soroll, agents cívics...), les millores del nou contracte de neteja, l’ordenació de
l’ocupació d’espais per a terrasses, l‘ordenació de fires i altres activitats a la via pública i les
actuacions d’urbanisme preventiu.

El Districte de Ciutat Vella és un laboratori per a la ciutat que ha tingut i té el repte d’innovar,
dissenyar i gestionar polítiques, programes i dispositius per donar respostes a la successió
continuada i vertiginosa d’esdeveniments i fenòmens d’alt impacte.
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Les actuacions per a la gestió de l’activitat turística, tant les que ja s’han implementat com
les noves que s’han d’iniciar, han de permetre minimitzar els efectes negatius derivats de
l’activitat turística i potenciar els positius, i han de tenir l’objectiu principal de preservar el
territori i mantenir la seva sostenibilitat territorial, cultural, social, econòmica i urbanística, tal
com s’apunta en els principis del nou model turístic de la destinació. Així, en el marc de
l’aplicació del nou Pla d’Usos, s’ha de fomentar una millora general del conjunt i de la
qualitat turística al Districte de Ciutat Vella.
Governança del turisme -030101Per a la governança del turisme a Ciutat Vella, cal definir nous rols i assignar noves funcions
que permetin una certa autonomia del Districte en la presa de decisions i actuacions
relatives al turisme. Actuant des de la centralitat, i des d’una visió integral de la destinació,
Ciutat Vella ha d’assumir responsabilitats polítiques i tècniques per afavorir un millor encaix
del turisme en el Districte, millorant la qualitat de l’oferta turística, l’experiència dels visitants i
la qualitat de vida dels residents.
En concret, es proposen les següents actuacions, que estan agrupades en tres apartats
diferenciats, bona part de les quals ja han estat iniciades:
. Governança
. Concertació amb agents públics i privats
. Actuacions per a un abordatge integral de l’activitat turística
Governança
Pel que fa a les actuacions relatives a la Governança pròpiament, es concreten un seguit
d’actuacions que han d’afavorir l’administració del turisme:
> Unitat de gestió de la Centralitat:
Aquesta unitat, actualment ja en funcionament, té com a objectiu prioritzar i coordinar
aquells projectes o nous serveis que sorgeixin i afectin singularment Ciutat Vella pel seu rol
de centralitat i potència turística de Barcelona. Aquesta unitat assumeix temes de
coordinació i impuls de gestions dels efectes generats per l’activitat turística.
> Dotació de la figura de tècnic/a en turisme
En el marc del Districte de Ciutat Vella, el tècnic de turisme actua com a interlocutor entre
les institucions i veïns en temes de turisme, esdevenint una figura visible i de referència en
relació als temes de turisme.
> Coordinació permanent amb la Direcció de Promoció Territorial i Turisme
L’establiment de mecanismes de coordinació amb la Direcció de Promoció Territorial i
Turisme del Sector de Promoció Econòmica, que actua per afavorir i donar suport a la gestió
del turisme dels Districtes, ha de fer possible que Ciutat Vella treballi amb objectius
compartits amb la resta de territori, objectius que han de respondre al nou model turístic de
la destinació.
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El Districte de Ciutat Vella participa, singularment, a la Taula Tècnica Turisme i Ciutat,
creada en el marc del Pla Estratègic, i que treballa per impulsar la coordinació transversal de
les diferents àrees municipals implicades directa o indirectament en el turisme. La Taula
Turisme i Ciutat, constituïda per Decret d’Alcaldia el juny de 2009, té la facultat de generar
encàrrecs a l’organització municipal, està vinculada als òrgans de govern de l’administració i
està presidida pel Gerent Municipal. En formen part representants de les àrees de Promoció
Econòmica, Medi Ambient, Prevenció, Mobilitat i Seguretat, Serveis Generals i Coordinació
Territorial, Urbanisme i Infrastructures, Educació, Cultura i Benestar i el Districte de Ciutat
Vella.

En el marc de la nova governança del turisme a Barcelona, la presència de Ciutat Vella a la
Taula Turisme i Ciutat és significativa, ja que evidencia la necessitat de donar un tractament
especial a aquest territori.
> Pla de treball Turisme a Ciutat Vella
La planificació integral del turisme ha de servir per establir criteris, directrius i
responsabilitats: en aquest sentit, la creació d’un Pla de treball per part del Districte Ciutat
Vella que sigui coherent amb la diagnosi estratègica i els reptes de futur del Pla i que
defineixi objectius i projectes concrets, ha de permetre:
. Incidir i minimitzar els aspectes crítics dels impactes del turisme a Ciutat Vella
. Consensuar i comunicar el model turístic de Ciutat Vella d’acord amb el model de
territori
. Dissenyar estratègies de futur amb visió del model de territori i consolidar
complicitats amb els principals agents
> Comunicació a la ciutadania
Comunicar les accions i esforços que es realitzin en el Districte per millorar la relació del
turisme amb Ciutat Vella.
Concertació amb agents públics i privats
Pel que fa a les actuacions relatives a la concertació institucional amb els agents, cal
prosseguir amb el diàleg i cooperació amb els responsables públics i privats de l’activitat
turística a fi de planificar actuacions conjuntes:
> Mecanismes d’interlocució amb els agents econòmics
En aquest sentit, des del Districte ja s’han establert canals de comunicació i de treball amb
els responsables i agents dels diversos sectors presents en el territori (principalment oci
nocturn, comerç, restauració, allotjament) amb l’interès de millorar la qualitat de vida dels
veïns i les veïnes del Districte i generar sinergies positives.
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El turisme és una activitat transversal que té incidència en moltes i diverses facetes de la
vida urbana: l’urbanisme, la cultura o l’economia són només alguns dels aspectes de la
ciutat que en reben els seus efectes, de manera que influencien el turisme alhora que també
són influenciats pel mateix, la qual cosa aconsella un abordatge integral atenent al caràcter
transversal de l’activitat turística.
> Taula Tècnica Interdepartamental de la Rambla
La Rambla, com a via emblemàtica de la ciutat, icona turística i punt de confluència de
milers de vianants, és un exemple paradigmàtic d’espai urbà en el que les actuacions que
s’hi duen a terme assumeixen aquesta visió transversal.
Des de la Taula Tècnica Interdepartamental de la Rambla, creada l’any 2008 a fi de
consensuar mesures i actuacions per millorar les intervencions en aquest espai, es
plantegen diverses actuacions que en el seu conjunt incorporen el vector turístic, fent
evident la necessitat de contemplar l’activitat turística com una realitat més i tenint present
que la Rambla és una de les principals icones turístiques de la destinació Barcelona.
En concret, la Taula Tècnica Interdepartamental coordina l’execució d’un conjunt de 35
accions relatives als temes de configuració física, mobilitat, aspectes culturals, aspectes
comercials, temes de seguretat i autoritat administrativa.
Per tot això, cal prosseguir i concretar les actuacions de millora de la Rambla, assumint que
la seva vessant turística i les qüestions de configuració física, mobilitat, cultura, comerç,
seguretat i autoritat administrativa conformen un tot.
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Es proposa portar a terme un conjunt d’actuacions dirigides a preveure i gestionar els
efectes derivats de l’activitat turística al Districte. Per a la previsió i gestió dels efectes
negatius derivats més directament del turisme, cal tenir en compte que s’ha de partir de la
planificació (evitant, per tant, una gestió exclusivament de tipus “reactiu”), i que per a una
millor gestió s’ha de treballar coordinadament i interlocutant amb els diversos agents, públics
i privats, que intervenen directa o indirectament amb el turisme.
En concret, es proposen les següents actuacions, que estan agrupades en tres apartats
diferenciats, bona part de les quals ja han estat iniciades:
. Gestió dels efectes del turisme a l’espai públic
. Gestió dels efectes del turisme en temes de seguretat
. Gestió dels efectes del turisme en temes de mobilitat
Gestió dels efectes del turisme a l’espai públic
Pel que fa a la gestió dels efectes negatius del turisme en el context de l’espai públic, s’han
de portar a terme i intensificar una sèrie d’actuacions que tinguin com a màxima la
conciliació i qualitat dels usos dels seus vianants.
Els carrers, places i parcs de Ciutat Vella són freqüentats per una alta densitat i diversitat de
vianants (veïns, visitants i barcelonins que s’hi desplacen diàriament per raons de feina o
d’oci). L’alta concentració i varietat d’usos de l’espai públic genera, ocasionalment, certs
“conflictes i competències” entre els diversos vianants, de manera que cal assumir mesures
per conciliar i fluir en una major harmonia.

Ciutat Vella porta desenvolupant algunes actuacions relatives a l’espai públic, que es
plantegen per a la millora i qualitat dels seus usos; així per exemple algunes de les
principals intervencions a l’espai públic que preveuen i alhora gestionen algunes
problemàtiques en part derivades de l’activitat turística, són:
. Les actuacions d’urbanisme preventiu
. El projecte integral d’intervenció en finques (substitució de les xarxes de façanes i
neteja de graffitis)
. L’ordenació de les fires, mercats i altres activitats festives a la via pública
. L’ordenació d’estàtues i quioscos a la Rambla
. L’ordenació de l’ocupació d’espais per a terrasses
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conciliar els usos de l’espai públic de Ciutat Vella:

> Gestió espais turístics saturats
Treballar per gestionar les situacions derivats de la concentració massiva de grups de
visitants als entorns dels atractius turístics a partir d’una sèrie d’actuacions; en concertació
amb els operadors i guies:
. Organització de les visites per horaris i segons grups
. Establir sistemes de reserva anticipada en recursos saturats
> Dispositius permanents
Crear dispositius permanents (i dispositius especials en èpoques de major densitat turística)
destinats principalment a minorar els sorolls i reduir els actes incívics a l’espai públic (temes
de neteja i de civisme); en concret, es creu convenient realitzar campanyes divulgatives a
l’espai públic i també d’informació als establiments turístics (en especial als allotjaments).
> Gestió fluxos creueristes
La zona del Port, especialment en els seus moments més àlgids d’afluència de passatgers
de creuers també pateix situacions de congestió, sobretot quan hi coincideixen
simultàniament diverses operacions d’embarcament i desembarcament de creueristes. Per
això es proposa:
. Reforçar els serveis de transport públic de la zona.
. Preveure les quantitats i horaris d’arribada i partida de creueristes, a fi de gestionar
la seva organització.
> Coordinació amb el Centre Municipal d’Operacions
La gestió de grans esdeveniments (celebracions esportives, festes ciutadanes...), que tenen
lloc a l’espai públic i que incideixen de manera especial a Ciutat Vella per la seva centralitat,
seran coordinades a través del Centre Municipal d’Operacions, proposat en el Programa 13.
Gestió municipal dels efectes de l’activitat turística i que ha de tenir un caràcter permanent
per a una gestió dels fluxos de visitants que rep la ciutat, ha de permetre preveure i
organitzar les situacions que concentrin a grans quantitats de visitants.

Gestió dels efectes del turisme en temes de seguretat
En relació als temes de seguretat, cal prosseguir amb l’activació d’actuacions de prevenció
de la inseguretat, encaminades a garantir una millor seguretat dels visitants que freqüenten
i/o s’allotgen a Ciutat Vella.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Junta de Seguretat de Ciutat Vella
Continuar potenciant la Junta de Seguretat de Ciutat Vella com a eina de coordinació
interinstitucional que permeti obrir vies en problemes complexes i globals amb aliances amb
totes les administracions i on Ciutat Vella pugui incidir en àmbits normatius per sobre de les
seves competències.

> Coordinació transversal interadministrativa
Continuar impulsant la coordinació transversal interadministrativa en el control i gestió dels
efectes en temes de seguretat i prevenció (Fiscalia, cossos de seguretat, Delegació del
Govern i Generalitat de Catalunya).
Al llarg del procés del Pla, la inseguretat ha estat un dels aspectes més destacats tant en
relació a la seva percepció, com per la importància dels petits furts, fet que constitueix una
amenaça quant al posicionament internacional de la destinació. En el Programa 13. Gestió
municipal dels efectes de l’activitat turística, s’apunten les línies d’actuació que cal
desenvolupar per afrontar aquest aspecte, tant pel que fa a la prevenció com pel que fa a la
millora de respostes davant dels problemes causats per la inseguretat. Malauradament,
l’actual marc legislatiu fa difícil incidir en la prevenció dels petits furts que es cometen de
forma reiterada, per la qual cosa l’Alcalde de Barcelona ha dut a terme gestions a fi i efecte
que el Ministeri de Justícia i el Consejo General del Poder Judicial impulsi modificacions
legislatives.
D’altra banda, el Pla de Seguretat Ciutadana de Barcelona 2009 – 2011 reconeix el turisme
com un àmbit prioritari d’intervenció.
Les actuacions proposades pel Programa 13. Gestió municipal dels efectes de l’activitat
turística quant a seguretat han de ser incorporades en la dinàmica de governança i gestió
dels efectes de l’activitat turística a Ciutat Vella:
> Consells d’autoprotecció dels visitants
Elaborar i difondre consells d’autoprotecció amb la implicació dels operadors turístics i dels
gestors dels espais de major afluència de visitants: es tracta d’elaborar i difondre material
d’informació per conèixer la normativa de convivència a la ciutat i per prevenir situacions
d’inseguretat.
> Potenciar els serveis de policia
Subrratllar la importància de l’activitat dels serveis de policia per a prevenir problemes
d’inseguretat relacionats amb el turisme: en aquesta línia, i donada la centralitat turística de
Ciutat Vella, es proposa:
. Potenciar el contacte regular amb els gestors dels establiments hotelers i de les
xarxes d’allotjament del Districte.
. Potenciar la bona experiència en tasques preventives dels serveis de policia davant
esdeveniments de gran afluència de visitants (fires, congressos, esdeveniments
culturals i esportius, etc.).
. Garantir la presència i visibilitat d’agents policials als indrets de Ciutat Vella que
tenen major afluència turística i, per tant, més risc d’inseguretat, a mode de prevenció
i dissuasió.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Servei especialitzat en l’atenció de víctimes
Millores en la resposta davant problemes d’inseguretat associats al turisme. En aquest sentit,
es proposa continuar amb el servei especialitzat en l’atenció de víctimes turistes a les
Comissaries del Districte.

> Implicació dels operadors i els gestors d’espais
Continuar implicant els operadors turístics i gestors dels espais de major afluència de
visitants en la prevenció i atenció als problemes d’inseguretat. Les actuacions de caràcter
informatiu, d’acompanyament i seguiment de millores de gestió tenen en comú la necessària
implicació dels diversos agents socials i operadors que intervenen en l’activitat turística; per
tot això, cal actuar de manera coordinada.

Gestió dels efectes del turisme en temes de mobilitat
Les qüestions relacionades amb la mobilitat a l’espai públic, sobretot les que afecten a la
mobilitat viària, han de ser gestionades a fi millorar la qualitat de l’experiència turística i
minimitzar la incidència del turisme en la vida quotidiana del territori. Ciutat Vella, a causa de
la seva particular trama urbanística i de la seva condició de centralitat, requereix
intervencions decidides en aquest sentit.
El Programa 13. Gestió municipal dels efectes del turisme compte amb una actuació
específica dedicada a Mobilitat turística, que es proposa establir mesures per a la millora
dels desplaçaments turístics a la ciutat, fet que ha d’afavorir la seva plena compatibilitat amb
la dinàmica general de mobilitat de la ciutat, i en el que ja s’assenyala la importància
d’intervenir al Districte de Ciutat Vella.
Les mesures que es proposen, en aquest sentit, són les següents:
> Foment desplaçament a peu
Fomentar els desplaçaments a peu dels visitants, com a fórmula bàsica per visitar Ciutat
Vella, afavorint el passeig a partir d’itineraris pels barris del Districte. El passeig és una
forma per conèixer i viure la ciutat, de manera que el seu foment ha de fer augmentar la
qualitat de l’experiència turística a Ciutat Vella, evitant així l’ús excessiu d’autocars.
> Foment ús ordenat de la bicicleta
Ordenar els desplaçaments turístics en bicicleta de forma ordenada pels carrils bici del
Districte, indicant clarament als usuaris d’aquest transport quins són els carrers pels quals
es pot transitar i implicant als operadors turístics en aquesta informació.
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> Regular el servei de ginys turístics a partir de la concessió de llicències
Des de fa anys, s’ha produït un augment del nombre de ginys turístics, vehicles que circulen
principalment pels carrers de Ciutat Vella en moltes ocasions de forma desordenada,
dificultant el trànsit dels vianants en molts espais, especialment en els carrers estrets del
Districte. A més, la proliferació dels ginys turístics no ha vingut acompanyada d’una
regulació estricta. En aquest sentit, es proposa iniciar un procés de concessió de llicències a
les empreses de ginys turístics i delimitar, també, els espais i horaris de circulació d’aquesta
tipologia de vehicles.

Les afectacions d’aquesta actuació tindran una incidència important, tant el paisatge
“simbòlic”, com a la descongestió real del territori.
> Restringir els autobusos turístics a l’interior de Ciutat Vella
Un replantejament del model de visites turístiques a Ciutat Vella, en el que es donés prioritat
a les visites a peu, afavoriria una major qualitat de l’experiència turística i beneficiaria, també,
la qualitat de vida del Districte, especialment en aquelles vies que actualment es troben més
obstaculitzades pel trànsit i pels aparcaments d’autocars turístics. En aquest sentit, es
proposa fomentar com a nou model turístic de Ciutat Vella, aquell basat en els
desplaçaments a peu restringint l’accés dels autocars a l’interior de la trama urbana del
Districte.
Es proposa l’ampliació de l’actual aparcament subterrani del Passeig Lluís Companys, amb
una zona específica per autocars turístics, ja que evitaria l’entrada dels autocars al mig de
Ciutat Vella i la tendència a concentrar-se a la Via Laietana, un carrer ja de per si molt
concorregut i amb molt de trànsit.
Amb aquesta actuació es donaria continuïtat a l’actual Pla d’estacionament i parades
d’autocars turístics en el qual es fa referència en el Programa 13. Gestió municipal dels
efectes del turisme i que s’ha posat en marxa l’any 2009 amb l’objectiu de millorar la situació
de l’estacionament i la parada dels autocars turístics de Barcelona. En ell s’estipulen una
sèrie de punts d’estacionament i encotxament i desencotxament pels autocars turístics,
molts dels quals fan incidència a Ciutat Vella
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> Foment del Transport públic
Fomentar l’ús del transport públic als visitants, tant en els seus desplaçaments interns en el
si del Districte com a fórmula per a accedir-hi i sortir-ne.

Responsable:

Districte de Ciutat Vella

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Promoció Territorial i Turisme, Prevenció,
Seguretat i Mobilitat, Guàrdia Urbana, entitats veïnals, agents turístics,
gremis i associacions, Transports Metropolitans de Barcelona,
operadors i comercialitzadors turístics

Calendari execució: 2010-2015
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Delimitació d’usos turístics:
el Pla d’Usos
Objectiu de l’actuació
Aplicació i seguiment del Pla d’Usos del Districte de Ciutat Vella per una millor
ordenació i control de les activitats turístiques.

L’ordenació i control de l’activitat turística, en relació al tema de llicències, promoció
econòmica, urbanisme i coordinació territorial, ha de tenir com a objectiu la delimitació dels
usos turístics del territori i repercutir en una millora de la qualitat de l’oferta, l’experiència
turística i la vida general del Districte.
La planta hotelera, els habitatges d’ús turístic, els comerços (especialment els de souvenirs)
o les activitats de venda de productes que faciliten el consum immediat d’aliments i begudes
al carrer, són algunes de les principals activitats a regular.
Hoteleria i restauració ocupen prop del 30% de l’espai productiu del Districte: Ciutat Vella és
el segon Districte de Barcelona amb més oferta d’hoteleria i restauració i té més de la
cinquena part de la seva superfície destinada a aquestes activitats.
El creixement del parc hoteler i d’establiments d’allotjament turístic al centre de la ciutat ha
estat numèricament molt important en el transcurs dels darrers anys: segons dades de 2008,
el nombre d’establiments hotelers era de 187, xifra que representa al voltant d’un 40%
respecte la totalitat de la ciutat. De fet, Ciutat Vella és el districte de la ciutat que amb unes
15.000, té un major nombre de places hoteleres, una tercera part aproximadament. A causa
d’aquesta quantitat, la forta pressió i els impactes que genera l’activitat hotelera, l’any 2009
es va decretar una moratòria hotelera mentre s’elaborava el nou Pla d’Usos del Districte.
Aprovat inicialment el 24 de març de 2010, tal com s’exposa a continuació, el Pla especial
d’establiments de pública concurrència, hoteleria i altres activitats de Ciutat Vella, preveu
una restricció clara pel que fa al creixement de la planta hotelera, una limitació als habitatges
d’ús turístic i una ordenació de les activitats de concurrència pública.
En els darrers anys, la modalitat dels habitatges d’ús turístic s’ha popularitzat entre els
visitants que acudeixen a Barcelona, sigui per raons d’oci com de negoci, generant un
considerable increment de la seva oferta arreu de la ciutat, essent el Districte de Ciutat Vella
una de les zones en les que més ha crescut. Ocasionalment, aquest fet causa molèsties
veïnals i afectacions en el pla urbanístic.
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Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella. Març 2009

El creixement de l’oferta d’apartaments turístics i la manca de regulació sobre aquests
establiments va portar al govern municipal a aplicar una Mesura de Govern per al seu
seguiment i control. Aquesta Mesura ha fet possible el tancament d’un nombre significatiu
d’aquesta modalitat d’habitatges que operaven il·legalment.
La qüestió dels habitatges d’ús turístic és complexa, ja que tal com s’apuntava en el
document de la Diagnosi Estratègica, és una realitat amb aspectes molt polaritzats. Un marc
jurídic en procés de canvi i poc definit, ha provocat que s’hagin portat a terme pràctiques
irregulars en aquest sentit, si bé s’ha de ressaltar que la major part del sector, representada
per l’associació Apartur que vetlla pel seu bon funcionament, exerceix de forma regulada i
correcta. Però més enllà de les qüestions legals, la coexistència en una mateixa finca
d’usuaris d’aquest tipus d’allotjament i veïns, molt sovint genera problemes de convivència
que són, per ara, un problema no resolt.
Pel seu efecte centralitat, Ciutat Vella reuneix una quantitat i diversitat d’oferta gastronòmica
important, de la que diàriament en gaudeixen ciutadans i visitants; en concret, a Ciutat Vella
es localitzen prop de 800 establiments, que ofereixen més de 43.000 places (aquesta
quantitat d’establiments conforma el 15% respecte el total de Barcelona, mentre que pel que
fa a les places, representa el 18% del total).
En relació al sector comercial, a Ciutat Vella hi ha el 10% del comerç al detall del total de la
ciutat; el volum de l’activitat comercial es veu afavorida per la quantitat de visitants diaris de
la zona. En aquesta línia, cal tenir present que els mercats del Districte també s’han
convertit en punts d’atracció turística.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, queda per ressaltar el tema de la venda de souvenirs, una qüestió que més enllà
dels aspectes simbòlics i relacionats amb la identitat barcelonina, planteja problemàtiques
relacionades amb el control i proliferació d’aquest tipus de vendes.

Per tot això, es considera oportú donar continuïtat i endegar noves propostes d’actuacions a
fi de limitar els usos turístics del Districte, regulant i controlant les tipologies, condicions i
quantitats d’ofertes.
Aplicació i seguiment del Pla d’Usos -030201El nou Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats a
Ciutat Vella, també conegut com a Pla d’Usos, s’aprova definitivament el juliol de 2010. Es
tracta d’un document de caire urbanístic que permet al Districte, de forma independent i en
funció de la morfologia específica de la trama urbana i característiques pròpies del territori,
regular i ordenar la ubicació dels establiments de concurrència pública, d’hoteleria, musicals
i de restauració.
L’objectiu general del Pla d’Usos 2010, consisteix en “equilibrar els usos residencials,
comercials i turístics de Ciutat Vella per mitjà de l’ordenació de les activitats de
concurrència pública tenint sempre en compte les repercussions sobre l’espai i el
paisatge urbà. Es persegueix així el manteniment de la massa residencial del Districte
i la convivència equilibrada entre els diferents usos urbans”.
El Pla d’Usos està concebut com una eina estratègica que ha de permetre incidir de forma
directa en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes a través de la millora
de la qualitat dels establiments que s’instal·len o que desenvolupen activitats econòmiques
al Districte. En concret, el Pla d’Usos incumbeix l’ordenació de les següents tipologies
d’establiments:
. Establiments de concurrència pública
. Establiments comercials
. Establiments d’hoteleria, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic
. Activitats complementàries i múltiples
El present Pla d’Usos que modifica l’anterior, vigent des de l’any 2005. En concret, els
objectius que es plantegen en el present Pla d’Usos pel que fa als establiments específics
que sotmet a ordenació, són els següents:
. Transformar el marc legal des d’una òptica de promoció econòmica per tal que es
puguin desenvolupar activitats que en l’anterior Pla d’Usos es restringien o s’impedia
la nova implantació per la peculiar trama urbana del Districte i per les característiques
de les seves plantes baixes.
. Fer-ho tenint en compte els efectes que algunes activitats específiques i la seva
lògica generen en l’espai públic.
. Tenir en compte altres requeriments per tal d’aconseguir una aplicació coherent i
coordinada de les diferents reglamentacions urbanístiques i sectorials.
. Revisar els criteris de zonificació per tal d’adaptar-los millor a les diverses
característiques urbanístiques i socials de cada barri.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A principis de l’any 2009, Ciutat Vella va establir una moratòria hotelera a partir de la qual se
suspenia, de forma provisional durant el període màxim d’un any, la concessió de llicències
per a l’obertura de nous hotels o l’ampliació dels ja existents. La suspensió de llicències de
2009 afectava, a més d’hotels, altres establiments similars, com els aparthotels, pensions,
meublés, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic. Aquesta suspensió de llicències
estava directament vinculada a un procés de revisió del Pla d’Usos de 2005, i incorporava,
per tant, una voluntat d’ampliar les mesures de control, ordenació i delimitació dels usos
turístics del Districte. Ja a l’any 2000 s’havien limitat, amb caràcter general, els hotels de
menys de 3 estrelles.

Així, els antecedents del present Pla d’Usos arrenquen ja de lluny, i provenen tant d’una
voluntat política d’intervenir i frenar el creixement del territori, com de les reclamacions
veïnals i de les entitats del Districte. De fet, a l’any 2009 el Districte de Ciutat Vella va obrir
un procés participatiu amb les entitats cíviques i els sectors directament implicats; en les
diverses sessions de treball que van tenir lloc, les entitats van realitzar esmenes i
aportacions al document; es va incidir, sobretot, en la necessitat que el Districte vetlli per la
qualitat i la diversitat dels establiments que s’implanten en el territori, per una banda, i en
l’exigència que es promogui la implantació d’activitats arrelades als barris, activitats que
siguin compatibles amb la vida veïnal i que dinamitzin les zones que estan perdent activitat
econòmica.
En el marc del present Pla d’Usos de Ciutat Vella s’ha elaborat una divisió del Districte en 13
zones que reflecteixen les especificitats dels diferents territoris (segons densitat de població,
activitat preexistent, és a dir, nombre d’establiments existents, i morfologia dels carrers i
parcel·lari). En base a aquesta classificació, que és una de les novetats del nou Pla d’Usos,
es defineixen una sèrie d’actuacions concretes que han de permetre:
. Millorar l’equilibri entre les necessitats dels residents i el manteniment de l’activitat
turística, comercial i de centralitat a Ciutat Vella.
. Millorar la relació entre les activitats de concurrència pública i l’espai urbà.
. Potenciar determinades activitats per revitalitzar alguns sectors amb dèficit de
serveis al resident o bé amb incapacitat morfològica d’adaptació als requeriments
actuals dels establiments.
. Regular algunes activitats no incloses en l’anterior Pla d’Usos i que han causat
impactes negatius en el territori, com ara els establiments que venen productes
alimentaris preparats. Reordenar activitats que han generat problemes, per exemple
els establiments comercials amb degustació, que s’han convertit en activitats de bar
amb restauració, però sense les característiques ni els requeriments d’aquests
establiments, i per tant, amb un impacte negatiu sobre la via pública.
. Habilitar mecanismes per potenciar la renovació i la modernització dels establiments,
principalment de restauració i musicals, donant un nou impuls a la música en directe.
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Zones segons el Pla d’Usos de Ciutat Vella 2010

Una de les fórmules de gestió més innovadores que incorpora el nou Pla d’Usos de Ciutat
Vella és la possibilitat de traslladar les llicències d’una zona protegida cap a una altra zona
amb més tolerància a fi d’equilibrar la densitat de les activitats sense incrementar el nombre
de llicències. En aquest ordre, es contempla que aquells titulars de llicències que decideixin
tancar un establiment en un territori protegit per reobrir-lo en un altre, serà premiat i
incentivat per part del Districte. En aquesta mateixa lògica, el Districte també incentivarà
aquells establiments que optin per millorar o renovar la qualitat dels seus serveis, o que
optin per modificar la llicència per transformar-se en una activitat menys impactant o molesta.
El nou Pla d’Usos està concebut com una eina que d’una banda promou la reinversió sobre
les activitats existents a fi de dinamitzar l’economia del territori; de l’altra, és restrictiu en tant
que la seva finalitat és la de ser respectuós amb la vida veïnal del Districte.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En relació a l’activitat hotelera, el Pla d’Usos estableix:

. Una restricció de nous establiments a totes les zones del Districte.
. La prohibició d’ampliar el nombre de places hoteleres.
. Es permet el trasllat d’establiments hotelers sense incrementar el nombre de places
a les zones on la dimensió dels vials permet un millor desenvolupament de l’activitat.
En els casos de trasllat, el 55% de la superfície podrà destinar-se a habitacions i la
resta de l’immoble haurà de destinar-se a serveis i a zones comuns de l’hotel.
En relació als habitatges d’ús turístic, el Pla d’Usos estableix:
. L’obligatorietat d’estar agrupats en edificis exclusius.
. Un temps de carència o moratòria de 6 anys per fer efectiu el trasllat; passat aquest
temps, hauran de cessar.
Tanmateix, es permet el trasllat de les llicències en edificis sense ús residencial. Els
que no es traslladin podran continuar operant allà on estan ubicats actualment fins
l’entrada en vigor de la nova ordenança que haurà de fer l’Ajuntament, un cop
s’aprovi el Decret de la Generalitat de Catalunya.
En relació a les activitats comercials, el Pla d’Usos estableix:
. Es restringeix la implantació de nous establiments alimentaris de degustació i
establiments de plats preparats, no permetent específicament la venda de productes
alimentaris preparats expressament per al consum immediat a la via pública.
. Es manté en vigència el Pla Especial de souvenirs.
Amb l’objectiu d’informar i assessorar sobre el Pla d’Usos, es crearà una Oficina per a
l’emprenedoria de Ciutat Vella, servei creat per Barcelona Activa, el Districte i Foment de
Ciutat Vella. Incorporarà els següents serveis:
–

Informació i assessorament específic sobre el PU de Ciutat Vella: condicions
per al trasllats, assessorament previ a sol·licitud llicències.

–

Servei de mediació per al trasllat de llicències: intermediació titulars actuals i
possibles interessats.

–

Assessorament sobre emprenedoria de negocis: pla d’empresa, programes a
mida.

–

Programes específics de Promoció econòmica: microcrèdits per a
emprenedors, servei de mediació de la borsa de lloguer de locals.

Aquesta oficina estarà ubicada al convent de Sant Agustí a les dependències de Barcelona
Activa.
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Ordenació i control Habitatges d’Ús Turístic -030202Pel que fa als Habitatges d’Ús Turístic, es tracta de racionalitzar l’activitat d’aquesta
tipologia d’establiments al Districte i evitar la seva dispersió en el seu territori, evitant el
creixement numèric de la planta i propiciant la concentració en edificis exclusius (dispositiu
de control dels habitatges d’ús turístic); el Pla d’Usos preveu la “permuta” d’activitats per tal
de reequilibrar la densitat d’activitats entre les diferents zones i incentivar la renovació sense
incrementar el nombre d’establiments.
Des de l’aplicació de la Mesura de Govern de 2008 sobre la regulació de l’ús dels habitatges
(amb l’objectiu d’establir mesures d’ordenació i control en relació als habitatges d’ús turístic
amb la doble finalitat d’afavorir la qualitat en la prestació del servei i minimitzar la seva
incidència en les comunitats de veïns), s’ha realitzat un seguiment i control de l’activitat: dels
més de 1500 habitatges detectats a principis de 2009, 683 operaven legalment, 424 de
forma il·legal i 474 ho van deixar de ser. Durant els sis primers mesos de 2009, s’estima que
el 50% d’aquest tipus d’habitatges que operaven il·legalment, ho va deixar de fer.
Tal com s’apunta en el Programa 13. Gestió municipal dels efectes de l’activitat turística,
actualment s’està pendent de l’aprovació definitiva per part de la Generalitat del Decret que
reguli els habitatges d’ús turístic desenvolupant l’esmentada Llei del Dret de l’Habitatge; amb
la seva publicació, es milloraran les possibilitats d’inspecció i control per part dels municipis,
ja que el Decret, ara com ara en fase d’informació pública, reforça el paper regulador dels
ajuntaments en aquesta matèria.
> Elaborar i aprovar el Reglament municipal definitiu d’acord amb l’esmentat Decret,
que haurà de tenir en compte les especials característiques de Ciutat Vella. Aquest
Reglament haurà de vetllar especialment per a tots aquells aspectes que incideixin en la
qualitat de vida dels residents en aquells edificis on hi hagi habitatges d’ús turístic per tal
evitant pertorbacions i males pràctiques en contradicció amb la convivència o el benestar de
la col·lectivitat.
> La possibilitat de concedir les llicències municipals amb caràcter temporal, d’acord
amb el Decret, ha de permetre exercir un major control respecte el parc d’habitatges d’ús
turístic.
> Aplicar el Pla d’usos que continua limitant l’establiment d’habitatges d’ús turístic i
considera incompatible l’ús residencial i turístic en un mateix immoble.
> Atenent els bons resultats de la seva tasca, mantenir l’operatiu específic d’inspecció i
control d’habitatges d’ús turístic format per la Guàrdia Urbana i l’Inspecció Polivalent,
especialment al llarg de tot el procés d’adequació de les actuals habilitacions concedides als
requeriments del nou Decret.
> En coordinació amb la Direcció de Promoció Territorial i Turisme, afavorir la posta en
marxa de la proposta d’actuació Barcelona recomana. Es tracta, de comú acord amb les
organitzacions del propi sector (Apartur), d’incentivar les bones pràctiques, promocionant
aquells operadors que es caracteritzin per l’excel·lència del seu servei i afavorir un exercici
responsable d’una activitat que s’ha de caracteritzar per la bona convivència amb la
comunitat.
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Des de l’agost de 2008, i a efectes del Pla Especial de Souvenirs, l’activitat comercial lligada
a la venda d’objectes souvenirs està regulada, segons les disposicions generals del Pla en
el seu article 1, amb la voluntat de “protegir els impactes negatius en el paisatge urbà, els
entorns urbans d’especial interès, el patrimoni arquitectònic i monumental, els entorns
culturals i el dret dels residents en diversos entorns al manteniment de la seva qualitat de
vida, en els temes establerts en la legislació urbanística”.
Des de l’entrada en vigor del Pla Especial de Souvenirs, a finals de l’any 2009 a Ciutat Vella
es comptabilitzaven un total de 82 botigues dedicades a la venda de souvenirs, 25 de les
quals operaven en contra del que es determina en l’esmentat Pla Especial, per la qual, se’ls
va obrir expedient sancionador. D’altra banda, i segons s’ha pogut detectar, es presenten
sol·licituds per instal·lar establiments d’aquest tipus, encara que de forma encoberta.
En l’actuació de millora dels establiments de comercialització d’objectes record, cal apuntar
l’impuls de l’artesania local de la mà de la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa de
la Generalitat de Catalunya: el programa Empremtes de Catalunya, que promou la creació
d’artesania catalana, pretén posar a l’abast del consumidor noves ofertes de souvenirs més
lligades a la creació artesana i a la identitat catalana. Recentment, al Carrer Banys Nous, al
Gòtic, s’hi ha instal·lat la primera botiga de Barcelona dedicada a comercialitzar aquest tipus
de producte. La intenció d’aquesta experiència és que s’estengui també a hotels i museus,
així com als aeroports. El procés, ja endegat, de reconversió de les ocellaires de la Rambla
pot ser aprofitat per comercialitzar aquest tipus de productes.

Responsable:

Districte de Ciutat Vella

Agents implicats:

Promoció Territorial i Turisme, Gremi d’Hotels de Barcelona, entitats
veïnals, agents turístics, Fundació Barcelona Comerç, Apartur, Gremi
de Restauració, altres gremis i associacions

Calendari execució: 2010-2015
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Nous atractius turístics: actuacions
urbanes al perímetre de Ciutat Vella
Objectiu de l’actuació
Reforçar el desenvolupament dels atractius turístics que es troben a les zones del
perímetre de Ciutat Vella i vetllar per la qualitat del conjunt de recursos turístics del
territori.

A Ciutat Vella s’hi concentren bona part dels recursos turístics de Barcelona i que capten
diàriament l’atenció de nombroses quantitats de visitants. La Rambla, el conjunt monumental
del Barri Gòtic, el Born, els diversos museus i centres culturals, molts d’ells concentrats
especialment al Raval, el Port Vell, el Front Marítim i la Barceloneta no només en són els
punts més destacats, sinó que han esdevingut veritables icones de la destinació Barcelona.
A Ciutat Vella s’hi troben alguns dels equipaments museístics i espais culturals de la ciutat
amb més afluència de visitants. D’altra banda, també existeixen punts en els que
pràcticament no hi conflueixen visitants; així mateix, hi ha altres espais que si bé no
gaudeixen de gran afluència de visitants, el seu potencial turístic és notable. Per tot això,
s’accepta que a Ciutat Vella existeixen desequilibris certament pronunciats pel que fa als
usos i atractius del territori.

El foment de nous atractius, concretament als perímetres del Districte, poden servir per
ajudar a diversificar l’oferta i a dispersar la demanda que es troba molt concentrada en uns
espais concrets, alhora que pot servir per a la renovació general del producte. En aquest
sentit, es proposa desenvolupar un conjunt d’actuacions per potenciar i generar nous
atractius al Districte.
En general, la qualitat de l’experiència turística té a veure amb la qualitat de les vivències a
l’espai públic, de manera que gaudir del passeig, la contemplació, la gastronomia i el comerç
als carrers del centre de la ciutat amb tranquil·litat, afavorirà una millor percepció general
dels visitants, així com un millor ús de l’espai públic en general.
A part del reforçament d’atractius als perímetres del Districte, també es considera que cal
donar suport a una sèrie d’actuacions per a la renovació de productes. A Ciutat Vella hi
existeixen atractius i oportunitats turístiques que poden renovar l’oferta general del Districte;
es tracta de béns patrimonials, espais públics o nous equipaments d’oci i cultura, així com
diverses propostes de comerç i restauració. Es recomana realitzar un esforç per a la seva
conservació i potenciació, mantenint sempre un equilibri pel que fa als usos turístics i
ciutadans dels recursos i procurant, sempre, d’evitar la seva banalització o mal ús.
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Es considera oportú implicar la població de Ciutat Vella en la generació de nous productes,
mantenir actius els inventaris dels recursos turístics a fi de crear nous productes innovadors,
actualitzats i renovats (en aquest sentit, i en el marc del Pla Estratègic i conjuntament amb la
col·laboració dels Districtes, s’ha creat un recull de prop de 200 recursos tangibles i
intangibles dels barris de la ciutat, en els que també s’hi destaquen els de Ciutat Vella). Com
es destaca a l’apartat 2.1. La Barcelona del Barris, cal promoure la figura d’amfitrió, que
s’exercirà voluntàriament per part d’aquells veïns i veïnes que vulguin realitzar tasques
d’acompanyament i guia de visitants i es fomentarà el turisme intern, oferint experiències
turístiques a Ciutat Vella dirigides als ciutadans de Barcelona.

Actuacions urbanes al perímetre de Ciutat Vella -030301-
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PASSEIG DE MAR

> Ciutat Vella compta amb diversos atractius repartits arreu dels barris; en la majoria de
casos es tracta d’elements clarament reconeguts des del punt de vista turístic, ja que són
freqüentats per importants quantitats de visitants. La Rambla, el conjunt del Gòtic, alguns
dels carrers del Raval, el Port Vell i determinats punts de la Barceloneta han esdevingut
veritables icones turístiques de la destinació, de manera que representen, per a molts
visitants, punts inexcusables de la seva visita a Barcelona.

Però a Ciutat Vella s’hi troben altres elements que poden generar l’atracció dels visitants, i
que, per aquest efecte, poden afavorir la descongestió dels llocs més saturats. En aquest
sentit, es proposa l’ aprofitament turístic dels nous elements d’interès turístic a les
zones del perímetre de Ciutat Vella, amb l’interès de dirigir els fluxos de visitants més enllà
dels punts congestionats del districte.
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A curt o mig termini, nous elements (infraestructures, equipaments o conjunts d’oci) ubicats
als perímetres del Districte oferiran noves oportunitats d’oci i cultura tant per a barcelonins
com visitants: el nou Centre Cultural del Born, previst per a 2012 i que posarà en valor
temes patrimonials, històrics, arqueològics i culturals de Barcelona; l’avinguda Paral·lel,
projecte que recupera la vida cultural, teatral, lúdica i de restauració de l’avinguda, i el Parc
de la Ciutadella, que a través del seu Pla Director proposa una connexió del Parc amb la
platja, en són bons exemples.
A part de reconduir els fluxos dels vianants i de tenir un efecte “osmosi” dels mateixos en
direcció altres districtes, el foment aquests atractius també farà possible una major
diversificació dels atractius i imatges lligades a Ciutat Vella.

Revitalitzar el Paral·lel (Projecte Fem Paral·lel)
La revitalització del Paral·lel convertirà aquesta via en un dels eixos culturals amb més
projecció de la ciutat: els teatres, la cultura, el comerç i la gastronomia conformaran els
principals atractius del Paral·lel que es recuperarà, de manera que esdevindrà un nou
atractiu de la destinació i que, per aquest efecte, farà possible una major dispersió dels
fluxos turístics.
Recuperar el Passeig de Mar
La millora de la connectivitat de la façana marítima amb el Port Vell ampliarà les possibilitats
de passeig i l’accés a la mar, fet que ajudarà a ampliar els espais i atractius turístics del
Districte.

Obrir el Nou Born
El Nou Born, centre cultural que s’obrirà en aquest barri de Ciutat Vella, representa la posta
en marxa d’un important centre d’interès de caràcter històric i patrimonial; la possibilitat
d’accedir-hi lliurament afavorirà un eix entre Santa Maria del Mar i el Parc de la Ciutadella,
fet que permetrà la canalització dels fluxos turístics més enllà dels punts més congestionats
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planteja com a línia de futur l'ordenació global del parc i les seves relacions urbanes amb
l'entorn, afavorint la connexió dels barris de Ciutat Vella entre ells i en relació a la platja i la
Vila Olímpica.

Responsable:

Districte de Ciutat Vella

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Promoció Territorial i Turisme, Urbanisme,
entitats veïnals, agents turístics, gremis i associacions

Calendari execució: 2011-2015
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Espais de reflexió i debat sobre el turisme

Objectiu de l’actuació
Fomentar i donar continuïtat a la creació d’espais de debat i reflexió sobre el turisme,
activant la participació veïnal i la dels agents implicats en l’activitat turística.

La creació de nous espais de debat i reflexió i la continuïtat dels existents han d’afavorir una
major implicació i percepció veïnal quant el turisme, sobretot en la mesura que els ciutadans
esdevinguin participants actius dels processos de reflexió i debat. El foment d’un diàleg obert,
compartit i contrastat entre els diversos agents del territori implicats activament o
indirectament en l’activitat turística, servirà per guanyar empaties, complicitats i sinèrgies
entre la població. A més, la participació en espais de debat i reflexió també ha de tenir com a
finalitat la resolució de conflictes puntuals i la creació de coneixement compartit sobre el
turisme.

Creació d’espais de debat i reflexió sobre el turisme -030401Es proposen les següents actuacions concretes, totes elles partint de la conveniència
d’establir punts de contacte entre veïns, operadors i administració:
> Prosseguir amb la Comissió Turisme a Ciutat Vella, iniciada l’any 2009 en el marc del
Pla Estratègic, i que ha comptat amb la participació activa de representants de les
associacions veïnals, responsables d’institucions i empreses del sector turístic, tècnics
municipals i representants dels grups municipals. La Comissió Turisme a Ciutat Vella,
coordinada des del Districte, es reunirà amb la freqüència que estipulin els seus participants
i tractarà tant de problemes i situacions concretes relacionades amb el turisme i la vida
quotidiana al Districte, com temàtiques generals relacionades amb el món del turisme.

> Crear nous entorns que propiciïn el coneixement del turisme, com per exemple la
realització d’exposicions temporals, cicles de conferències i activitats participatives
vinculades amb l’activitat turística.

> Crear un espai permanent, a l’estil “finestra oberta”, que permeti als veïns del Districte
canalitzar les seves idees, preocupacions i comentaris a propòsit del turisme.
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Responsable:

Districte de Ciutat Vella

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Promoció Territorial i Turisme, entitats veïnals,
agents turístics, gremis i associacions

Calendari execució: 2011-2015
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Programa
Aprofitament
turístic
infraestructures de
transport i noves
centralitats
Infraestructures de transport
Noves centralitats urbanes i equipaments
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Infraestructures de transport
Objectiu de l’actuació
Aprofitar les oportunitats que, des d’un punt de vista turístic, representen les noves
infraestructures de transport.

Les noves infraestructures de transport (vies d’accés, mitjans de transport i punts
d’intercanvi nodal, així com els serveis i disposicions que milloren el trànsit de passatgers),
configuren sens dubte un nou mapa de la destinació, en la mesura que faciliten els
desplaçaments dels visitants a nous indrets. En aquest sentit, es pot afirmar que, en part
gràcies a les noves infraestructures de transport, s’està produint un veritable canvi d’escala
en les dimensions de la destinació Barcelona.
En termes de planificació i gestió del turisme, és important tenir present l’existència
d’aquestes infraestructures i el seu potencial pel que fa als desplaçaments dels visitants, raó
per la qual cal plantejar l’aprofitament en clau turística dels nous equipaments de transport.
L’oportunitat que presenten quant a la distribució de fluxos és certament important, de la
mateixa manera que és important la seva capacitat per aportar grans quantitats de visitants
a la ciutat.
Aeroport de Barcelona -040101L’aeroport és una peça clau en l’engranatge turístic de Barcelona, així com infraestructura
essencial de l’activitat econòmica del país.
La progressiva millora i ampliació de l’Aeroport de Barcelona, consolidada l’any 2009 amb la
posta en marxa de la T-1, permet desenvolupar l’aeroport com el hub de referència de la
Mediterrània, ja que compta amb unes instal·lacions que absorbeixen sobradament la
demanda existent i amb un dimensionament que permet créixer en els propers anys fins els
55 milions de passatgers anuals. En el marc de l’anomenat Pla Barcelona, AENA ha
planificat per garantir la seva capacitat en el futur, la futura construcció d’un nou edifici
satèl·lit amb connexió subterrània que permetria augmentar la capacitat total de l’aeroport
fins els 70 milions de passatgers anuals.
L'Aeroport de Barcelona ha estat reconegut com el millor aeroport d'Europa de més de vint-icinc milions de passatgers als premis ACI EUROPE 2010, celebrats el proppassat 18 de
juny a Milà. El premi ha estat concedit a l'aeroport barceloní basant-se en l'excel·lència i
l'assoliment de fites en àrees com són la qualitat dels serveis, l'oferta comercial, la seguretat
o la consciència ambiental.
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> Augmentar les connexions intercontinentals
La seva connectivitat intercontinental ha millorat; enguany es disposen ja de 28 rutes, lluny
però de les possibilitats i necessitats, per la qual cosa s’ha de continuar esmerçant esforços
a través del CDRA (Comitè pel Desenvolupament de Rutes Aèries).
> Millorar l’accessibilitat amb l’arribada del Metro
En relació a la seva accessibilitat, queden encara per enllestir les connexions de transport
públic definitives, vitals per l’adequada vertebració del territori metropolità. Les obres en curs
a la xarxa ferroviària i l’arribada de la L9 de Metro, significaran un canvi qualitatiu molt
important, que no hauria d’endarrerir-se més, tot i la difícil conjuntura econòmica.
> Desenvolupar la zona de serveis de la Ciutat aeroportuària
Seguint la tendència actual dels grans aeroports del món, i en l’àmbit de les sinergies que
ofereixen els intercanviadors modals, s’està planificant una ciutat aeroportuària en la zona
nord de les terminals actuals de l’Aeroport de Barcelona. Els espais annexos a l’aeroport, a
la banda de terra, permeten el desenvolupament de serveis de passatgers, càrrega aèria i
altres relacionats amb l’activitat aeroportuària.
La ciutat aeroportuària es destinarà a un conjunt d’activitats: el centre de càrrega, el Parc
aeronàutic, i l’anomenada City, que amb més de 300.000 m2 de sostre, englobarà els usos
terciaris amb accés directe des de la terminal Nord. La City estarà destinada a allotjar totes
les activitats de serveis amb oficines, hotels, centre de convencions, locals comercials i
d’altres equipaments. L’aeroport deixarà de ser només un prestador de serveis i es
convertirà en un nou node d’atracció turística, eixamplant així el caràcter de la destinació
Barcelona en una dimensió més metropolitana. Les actuals restriccions pressupostàries fan
preveure un cert retard en relació les previsions inicials.

> Vincular l’Aeroport a Turisme de Barcelona
Com s’assenyala en relació a la governança de l’activitat turística, s’ha d’enfortir la presència
de l’Aeroport de Barcelona en els òrgans de gestió de Turisme de Barcelona.
> Participació en la gestió aeroportuària
Resta pendent posar en marxa la fórmula idònia que permeti participar en la gestió
aeroportuària, avui en mans exclusivament d’AENA, a la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i les altres institucions de la societat catalana. Aquest pas es
considera imprescindible per extreure el màxim de les potencialitats de l’Aeroport.
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Port de Barcelona -040102El Port de Barcelona ha experimentat un gran desenvolupament en els darrers anys,
especialment en la vessant dels creuers. En l’actualitat és considerat com el quart port de
creuers del món, essent líder a Europa i la Mediterrània.
El turisme de creuers és un dels pocs segments que ha experimentat un creixement, tot i
que lleu, en el darrer any 2009, arribant a la xifra de 2.151.465 creuristes. D’aquests, un
45% arriben en trànsit, i la resta inicien o finalitzen el seu creuer a Barcelona.

Per acollir-los, el Port de Barcelona compta actualment amb set terminals internacionals de
viatgers especialment habilitades per donar servei i suport logístic als moderns creuers. Fruit
d’importants inversions a càrrec d’operadors privats.
Per poder donar resposta als nous creuers de més de 6.000 passatgers, està en estudi la
construcció d’una nova terminal en el Moll Adossat, de característiques similars a la
recentment inaugurada a Port Everglades (Florida)
> Continuar desestacionalitzant la temporada de creuers i la seva distribució diària
El Port de Barcelona rep creuers al llarg de tot l’any. És a partir del mes de maig fins el mes
d’octubre que mensualment se superen àmpliament els 200.000 passatgers. Amb les
actuals set terminals es pot donar servei de forma simultània a 9 vaixells amb una capacitat
total de 21.450 creueristes.
Com més s’amplii la temporada i més es distribueixin les arribades de creuers al llarg de la
setmana, millor serà la capacitat d’acollida que podrà oferir la ciutat, permetent gestionar
millor els efectes que representa l’arribada d’un gran nombre de visitants al mateix temps.
> Millorar la coordinació en les visites dels creueristes en trànsit.
Els creueristes en trànsit, que acostumen a fer escales de curta estada amb l’objecte de
visitar la ciutat, tenen una incidència notable en els aspectes de mobilitat i en els fluxos de
visita als espais i equipaments d’interés turístic.
Per aquest motiu és important intensificar la col·laboració entre els diversos operadors
(creuers, consignataris, transportistes, guies, equipaments culturalsc) per tal de minimitzar
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afavorirà un millor servei turístic.

Molts dels criteris aplicats a la gestió d’espais turístics saturats que es descriuen en el
Programa 13, (planificació, diversificació i reserva prèvia), són d’aplicació per millorar també
la gestió de les visites dels creueristes, gestió del tot imprescindible per a un millor
aprofitament dels recursos.
> Vincular el Port a Turisme de Barcelona
Així mateix, com d’altres institucions rellevants pel turisme de la ciutat, s’ha d’enfortir la
presència del Port de Barcelona en els òrgans de gestió de Turisme de Barcelona.

Tren Alta Velocitat -040103L’alta velocitat arribà finalment a Barcelona l’any 2008, amb la posada en funcionament de la
línia Madrid-Barcelona que permet fer aquest trajecte en menys de tres hores.
El servei regional d'altes prestacions que uneix Barcelona amb Lleida i Tarragona, i que en
un futur ho farà amb Girona, Figueres i Perpinyà, revolucionarà el concepte metropolità de
Barcelona, que amb temps inferiors als 60 minuts permetrà fer viatges de negocis, d'esbarjo,
de compres, de feina o estudis, de forma ràpida i eficaç.
S’amplia així significativament el concepte de la destinació Barcelona i les possibilitats
d’estructurar una oferta turística que vagi més enllà dels conceptes territorials que fins ara
s’han tingut en compte.
> Posar en marxa la línia d’alta velocitat Barcelona-França
Amb un gran endarreriment en relació les previsions inicials, segueixen encara les obres i
treballs en curs per connectar la xarxa d’alta velocitat amb França i la resta d’Europa, a partir
de la futura estació de La Sagrera, les obres de la qual ja s’han iniciat, tenint una previsió de
posada en funcionament per l’any 2016.
La nova estació de la Sagrera i l'enllaç amb la xarxa europea d'alta velocitat situarà les
ciutats del sud-oest d'Europa, com Marsella, Lió, Ginebra, Milà, Gènova o Madrid a menys
de 4 hores del centre de Barcelona; contribuint a crear un mapa de regions europees
interconnectades.
L’alta velocitat aportarà noves oportunitats per a la xarxa de ciutats connectades a l’hora
d’oferir productes turístics que tinguin en compte la possible complementarietat entre les
ofertes a través de promocions conjuntes entre les diferents destinacions.
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Xarxa transport metropolità -040104El desenvolupament i millora de la xarxa de transport en tot l’àmbit metropolità és d’una
importància vital per articular una veritable destinació Barcelona que doni resposta als reptes
de futur plantejats i faci possible vertebrar de forma coherent la realitat metropolitana.
En l’actualitat, és en curs l’ampliació de la xarxa de metro, així com la millora i ampliació de
la xarxa ferroviària de rodalies a partir del seu recent traspàs a la Generalitat de Catalunya.
Aquestes millores han de significar un important salt endavant amb l’horitzó de la futura línia
orbital.
> Millorar la informació adreçada als visitants
Com s’assenyala en el Programa 13, s’ha de millorar la senyalització de les parades de
transport públic situades al centre de la ciutat (tant d’autobusos com metro) i de l’entorn de
les zones turístiques. Aquesta informació ha de tenir com a objecte facilitar una millor
orientació dels visitants en el seu desplaçament per la ciutat i en relació als entorns de les
parades o estacions.
> Finalitzar les línies de metro L9 i L10
Quan la nova línia de metro L9/L10, que en una primera fase inicià el seu funcionament a
finals del 2009, finalitzi la seva construcció prevista el 2014, amb 47,8 km, serà la línia
soterrada més llarga d’Europa i connectarà els municipis de Santa Coloma de Gramenet,
Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat.
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La nova línia unirà importants punts d’interès turístic de la destinació Barcelona com
l’Aeroport, la Fira, el Portal de Coneixement de la Diagonal, l’estació de La Sagrera TAV,
l’Hospital de Sant Pau, el Park Güell, el Camp Nou o la Ciutat del Bàsquet a Badalona.

> Executar el Pla de Rodalia per a Barcelona
La Generalitat de Catalunya ha rebut el traspàs de la competència en gestió de les rodalies
ferroviàries a començaments de 2010. De forma immediata, els principals reptes a assolir
són els de la millora de gestió, especialment pel que fa a la freqüència del servei, puntualitat,
qualitat de les estacions i a la informació als usuaris.
El transport ferroviari de rodalia millorarà en un futur pròxim a partir d’un Pla d’inversions i
millores en l’àmbit de Barcelona. Aquest Pla suposa una inversió de 4.000 M d’€, amb
actuacions de millora d’estacions, de la xarxa i dels serveis.
El seu objectiu principal es facilitar la mobilitat metropolitana, optimitzant la funcionalitat i la
capacitat de la xarxa. Entre les seves actuacions cal destacar: més de 10 noves estacions,
11 nous intercanviadors de transport, la modernització de les infraestructures i de les 108
estacions actuals.
Preveu ampliacions de la xarxa: nou accés a l’Aeroport del Prat, nova línia Cornellà Castelldefels, Túnel de Montcada i els estudis de la futura línia Orbital ferroviària.
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En el futur, la nova línia Orbital significarà la redefinició de l’accessibilitat interna de l’àrea
metropolitana i trencarà la radialitat de la xarxa ferroviària actual. La futura línia es configura
com un eix de 120 quilòmetres de longitud total, amb trams que aprofiten línies existents i 78
quilòmetres de nova construcció.

Aquest nou eix facilitarà la creació d’una autèntica estructura ferroviària en xarxa, i
interconnectarà les ciutats metropolitanes de la segona corona. D’aquesta manera, la línia
orbital connectarà Vilanova i la Geltrú i Sitges amb Mataró per l’interior; es preveu que el
2026 doni servei a 96.000 persones/dia.

Responsable:

Promoció Econòmica

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Política Territorial i Obres Públiques, CDRA,
AENA, Autoritat Portuària, Renfe, ATM

Calendari execució: 2010-2015
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Noves centralitats urbanes i equipaments

Objectiu de l’actuació
Aprofitar, des del punt de vista turístic, les noves centralitats urbanes, els
equipaments culturals en construcció i els nous projectes ciutadans, per tal que
esdevinguin espais d’alta potencialitat d’atracció; contribuint a la desconcentració de
l’activitat turística.

A diferència d’altres ciutats, a Barcelona no s’han desenvolupat atractius adreçats i pensats
només pel turisme. De forma coherent amb el model turístic, són els nous projectes urbans,
els equipaments culturals en construcció o en projecte aquells que han de configurar el
mapa turístic dels propers anys.
Aquests nous projectes, entesos en clau d’oportunitat, han de reforçar la concepció
metropolitana de la destinació Barcelona i contribuir a un dels reptes clau del Pla Estratègic,
com és el de la desconcentració.
Es dibuixa un nou mapa on, sense perdre la rellevància cultural, patrimonial i identitària de
Ciutat Vella i l’Eixample, aquesta es complementa amb un seguit de noves centralitats.
Collserola
Tibidabo

Les Corts

La Sagrera
Hospital
Sant Pau

Plaça
Glòries

Fira
Gran Via

22@
Born
Montjuïc

Fòrum,
Besòs, Badalona

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el seu desenvolupament s’haurà de tenir ben present tots aquells criteris de gestió dels
efectes de l’activitat turística, que incideixen en aspectes tant importants com la mobilitat, la
gestió dels fluxos de visitants, la seguretat, el medi ambient, l’atenció i la informació per tal
que la seva inserció en el context urbà es dugui a terme d’una forma harmònica, tal com
s’assenyala en el Programa 13.
Actuacions urbanes al perímetre de Ciutat Vella -040201Com s’assenyala en el Programa 3, corresponent a Ciutat Vella, aquest Districte concentra
bona part de l’oferta turística de la ciutat, per la qual cosa s’han de potenciar aquelles
actuacions urbanes que incideixin en el seu perímetre amb l’objecte de diversificar els seus
eixos principals cercant una major permeabilitat amb els districtes i barris limítrofes.
> Revitalitzar el Paral·lel
El Paral·lel pot esdevenir un dels eixos culturals amb més projecció de la ciutat, tornant a ser
un passeig caracteritzat per una àmplia oferta cultural, d’oci i restauració. Aquest és
l’objectiu del Pla de Millora en marxa impulsat en el marc del conveni subscrit entre
l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Fem.
La recent inauguració de la sala ARTèria Paral·lel gestionada per l’SGAE i la propera del
nou Molino, juntament amb les sales i teatres existents, ha de permetre avançar en aquesta
direcció.

> Obrir el Nou Born
La propera obertura del Nou Born com a centre cultural no només significa la posta en
marxa d’un important i nou atractiu de caràcter històric i patrimonial, si no que la possibilitat
d’accedir-hi lliurament afavoreix la creació d’un eix entre Santa Maria del Mar i el Parc de la
Ciutadella.
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El Pla Director de la Ciutadella planteja com a línia de futur l'ordenació global del parc i les
seves relacions urbanes amb l'entorn, afavorint la connexió dels barris de Ciutat Vella entre
ells i en relació a la platja i la Vila Olímpica.
> Recuperar el Passeig de Mar
Millorar la connectivitat de la façana marítima amb el Port Vell, afavorint el passeig
longitudinal i l’accés al mar.

Parc de Montjuïc -040202El procés endegat de revitalització del Castell de Montjuïc a partir de les seves potencialitats
patrimonials i com espai de memòria, juntament amb el desenvolupament del Pla Director de
Montjuïc que posa en valor els seus aspectes naturals i paisagístics, han d’afavorir un major
aprofitament turístic del Parc de Montjuïc.
En ell hi són presents alguns dels equipaments culturals i esportius més importants de la
ciutat com són el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Fundació Miró, el CaixaFòrum, el
Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, el Poble Espanyol, l’Institut Botànic de Barcelona,
l’Estadi i Museu Olímpic i el Palau Sant Jordi. La Font Màgica compta també amb una
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important de visitants i composant una de les imatges característiques de la ciutat.

De cara el futur, l’òrgan de coordinació que sorgeixi de l’aplicació del Pla Director de
Montjuïc haurà d’incorporar com a funció la gestió dels visitants i afavorir una major
coordinació entre els diferents operadors. Així mateix, el principal repte és la millora en
l’accesibilitat a partir de la futura arribada del metro.

Les Corts -040203El Districte de Les Corts aplega significatives zones d’atracció, com són el Portal del
Coneixement, les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, o una important planta hotelera i
d’espais de congressos a la Diagonal.
El Portal del Coneixement, una de les zones amb més activitat científico-tecnològica i
econòmica del país, concentra el Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona, els
Campus Nord i Sud de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Parc Tecnològic de
Barcelona (UPC), instituts del Consell Superior d’Investigacions Científiques, l’Escola
Superior d’Administració i Direcció d’Empreses i la Facultat de Dret ESADE —integrats a la
Universitat Ramon Llull—, i l’Hospital Sant Joan de Déu, entre d’altres.
Les instal·lacions del Futbol Club Barcelona no només atrauen un gran nombre
d’espectadors de les competicions esportives, sinó que en l’actualitat també són focus
d’atracció permanent de visitants a partir de l’oferta del Museu i de visita al Nou Camp, fet
que s’intensificarà en el futur d’acord amb el desenvolupament del seus entorns.
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La importància d’aquesta zona vindrà reforçada pel futur intercanviador Diagonal-Zona
Universitària, on confluiran, el Trambaix, les línies 3, 9 i 10 del Metro, autobusos urbans,
interurbans i internacionals i un gran aparcament de dissuasió adreçat al vehicle privat.
Parc de Collserola -040204El Parc de Collserola és una superfície verda de més de 8.000 ha. que Inclou part del terme
municipal de nou municipis, conté una àmplia mostra d'ambients naturals mediterranis, en
els que hi trobem predominantment boscos, formant un mosaic que acull una variada fauna.
Aquesta diversitat és la riquesa biològica de la serra.
S’ha de potenciar Collserola en l’oferta turística de la destinació Barcelona, tenint ben
present la compatibilitat amb els objectius sempre bàsics del Pla Especial de Collserola:
conservar els recursos naturals i l'equilibri ecològic, alhora que donar resposta a la demanda
de lleure i aprenentatge dels ciutadans.
Un dels indrets amb més potencial pel turisme familiar és el Parc Atraccions Tibidabo, parc
centenari situat al cim de la serralada que ha esdevingut un espai emblemàtic de la ciutat.
Compta amb diverses atraccions per a tota la família, l’anomenat Camí del Cel i la
possibilitat de gaudir d’una de les millors vistes de la ciutat.

Hospital de Sant Pau -040205El conjunt arquitectònic de l’antic recinte de l’Hospital de Sant Pau és un referent molt
important dins el patrimoni artístic i cultural de la ciutat de Barcelona, essent declarat
Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1997.
El procés en curs de recuperació del conjunt modernista permetrà habilitar, a més d’un
conjunt d’institucions centrades en la Mediterrània, un Centre d’Interpretació del Modernisme
que comptarà amb un espai expositiu per donar a conèixer les seves vessants històrica i
arquitectònica, posant en marxa un programa de visites.
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per donar a conèixer el seu conjunt modernista, el recinte s’incorporarà de forma definitiva
en el circuit turístic de Barcelona, esdevenint un dels punts d'interès turístic més destacats
que reforçarà, així. l'eix configurat per l'Avinguda Gaudí, connectant Sant Pau amb la
Sagrada Família.

Sant Andreu - La Sagrera -040206El projecte en curs de la Sagrera significa una transformació urbana a gran escala que
vertebrarà un nou centre urbà al voltant de l’estació. La Sagrera serà el nus bàsic per a la
mobilitat metropolitana, ja que connectarà els barris de la ciutat, l’àrea metropolitana, les
capitals de Catalunya i la resta d’Europa a través del Metro, el Bus, les Rodalies i l’Alta
Velocitat.

L’estació intermodal organitzada en quatre plantes tindrà capacitat per a 100 milions de
viatgers anuals. L’edifici, semisoterrat, tindrà unes dimensions comparables a la T1 de
l’Aeroport. Es preveu la finalització de les obres l’any 2016.
El conjunt de l’actuació, de gairebé 164 hectàrees, és el projecte de major inversió
econòmica a desenvolupar a Barcelona en els propers anys. La inversió global del conjunt
d’infrastructures, l’estació central i la urbanització del sector puja uns 2.250 milions d’euros.
Posteriorment s’hi afegiran nous habitatges, equipaments, zones verdes, oficines i hotels
que envoltaran l’estació.
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Plaça de les Glòries -040207150 anys després de l’aprovació del projecte Cerdà, la plaça de les Glòries pot esdevenir, en
el futur, el gran centre de la ciutat i un dels principals nodes d’atracció turística.

La deconstrucció de l’anell viari i la urbanització de la plaça conformaran un nou espai urbà
que vertebrarà una zona amb edificis tan emblemàtics com la Torre Agbar, referència
icònica de la Barcelona contemporània, el nou Centre del Disseny DHUB en construcció i el
futur Mercat de Bellcaire. En les seves proximitats estan situats Can Framis, el Teatre
Nacional de Catalunya i L’Auditori, essent possible també l’emplaçament del futur Museu
Nacional d’Història, Arqueologia i Etnologia de Catalunya.
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Eix Diagonal Mar / Poble Nou / 22@ -040208En els darrers anys, el Districte de Sant Martí ha experimentat una important transformació
amb el desenvolupament del projecte 22@Barcelona que respon a la necessitat de
recuperar el dinamisme econòmic i social de les antigues àrees industrials del Poblenou,
creant un entorn divers i compacte, en què els espais productius conviuen amb centres
d'investigació, universitats, hotels, habitatges, equipaments, centres culturals i zones verdes.
Són especialment destacables molts dels edificis representatius dels més recents corrents
de l’arquitectura contemporània a tot el llarg de la Diagonal, així com la riquesa del patrimoni
industrial del Poblenou que es fa palesa en l'elevat conjunt d'edificis i elements fabrils
rehabilitats o en procés de transformació com Can Ricart, l’Escocesa, Can Gili Nou, Palo
Alto, la Frigo, Ca l'Illa o la Fàbrica Waldés- tots ells béns culturals d'interès local.

Fòrum / Besòs / Badalona -040209L’àrea del Fòrum compta amb un gran potencial com a espai d’atracció turística, amb el
Centre Internacional de Convencions, el Port i una zona de concentració hotelera. Aquest
conjunt serà reforçat amb l’emplaçament en l’edifici Blau de la seu expositiva del Museu
Nacional de Ciències Naturals.

El nou Zoo Marí, projecte que l’actual situació econòmica ha ajornat, en seria un molt bon
complement.
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A Sant Adrià del Besòs, en una zona molt pròxima, s’aixeca la Central Tèrmica del Besòs,
un dels edificis industrials més emblemàtics de tota la Mediterrània, avui en desús, que es
podria convertir en uns dels grans equipaments de referència metropolitana.

Les intervencions urbanístiques en el litoral es perllonguen en el municipi de Badalona, amb
el seu Port esportiu, la Ciutat del Bàsquet, vertebrant i donant continuïtat a un important eix
de costa.
Fira de Barcelona - Gran Via -040210L’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona en la ciutat de l’Hospitalet amb la construcció
dels pavellons del nou recinte Gran Via complementari al tradicional de Montjuïc ha suposat
una essencial millora competitiva per la Fira de Barcelona, configurant una nova centralitat al
voltant de la plaça Europa, a partir del recinte firal i l’establiment d’hotels, oficines i zones
comercials.

El recinte de Gran Via compta actualment amb 200.000 m² expositius, havent-hi en marxa
una ampliació que augmentarà la capacitat expositiva en 40.000 m² més, fins a assolir el
405.000 m² entre ambdós recintes.
La Gran Via conforma, així, un nou eix en direcció al Llobregat que es complementarà amb
la futura Ciutat Aeroportuària, a El Prat.
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Responsable:

Promoció Territorial i Turisme

Agents implicats:

Districtes, Urbanisme, ICUB, BSM, Institut Municipal de Mercats,
Relacions Internacionals, Política Territorial i Obres Públiques,
Ministerio de Fomento, AMB, FCB, centres universitaris, Ajuntaments
de l’Hospitalet, Sant Adrià del Besòs i Badalona, Consorci del Parc de
Collserola, MIA Sant Pau

Calendari execució: 2010-2015
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Programa
Adaptació del
producte turístic
Adaptació del producte Barcelona-destinació
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adaptació del producte turístic -0601-

Adaptació del producte Barcelonadestinació
Objectiu de l’actuació
Adaptar la destinació Barcelona al nou Model Turístic per tal de fer-la més atractiva,
millorant la conciliació del turisme i la ciutat i enriquint la seva capacitat d’atracció.

Recomanacions per a l’adaptació del producte Barcelona-destinació -060101Adaptar el producte Barcelona vol dir fer realitat la Visió 2020.
Aspectes clau de la Visió que han de marcar els esforços per la consolidació i adaptació del
producte Barcelona:

>

Líderatge internacional

>

Una ciutat més enllà dels seus límits administratius

>

Una activitat turística integrada amb naturalitat a la ciutat

>

Una destinació global per a totes les motivacions, tant d’oci com
professionals o personals, oferint oportunitats i experiències de tota mena

>

Sostenible i inclusiva

>

Amable, hospitalària, estimada i diferent

>

Ciutat amb vida als barris, viva, amb identitat i comerç propi

>

Atractius més enllà de les clàssiques icones i amb un ampli ventall
d’opcions a la destinació i el país

>

Excel·lència en el servei

>

No hi ha lloc pels guetos ni barris exclusivament turístics

>

La cultura, la innovació, la creativitat i el coneixement en són els motors
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En base a la Diagnosi es proposen les següents orientacions bàsiques per tal d’adaptar el
que anomenem Producte Barcelona-Destinació al nou Model Turístic i Visió 2020:

>

Cal fer esforços per la preservació dels recursos existents, especialment el
patrimoni arquitectònic, monumental i cultural de la ciutat, sense sobrexplotar-lo
turísticament, destacant especialment espais com l’entorn de la Sagrada Família,
el Park Güell i Ciutat Vella. Cal treballar en la lògica de no superar la capacitat
de càrrega, establint mesures estrictes de control i preservació.

>

Preservar i protegir Ciutat Vella, espai molt sensible, davant l’explotació i els
usos intensius turístics. Instruments com el Pla d’Usos, recentment aprovat, és un
bon instrument per tal de protegir aquest territori. Caldrà valorar periòdicament el
seu grau d’acompliment i fer propostes de millora.

>

Recuperar la ciutat pels vianants mitjançant la peatonalització de zones i la
creació d’espais de socialització al carrer (parcs, terrasses, cafès, mercats,
places...). L’estil de vida mediterrània i l’escala humana de la ciutat són factors
claus de l’èxit turístic tant present com futur.

>

Ordenar, regular i controlar els usos a l’espai públic per tal de reduir els
impactes negatius i contribuir a la disminució de cert rebuig veïnal que es genera
a determinats espais saturats o molt densificats turísticament.

>

Seguretat, ordre públic, neteja i sorolls: aspectes imprescindibles per a la
millora constant, especialment la seguretat. Cal lluitar contra l’incivisme i
l’excessiva permissibilitat.

>

Introduir criteris turístics a la planificació i ordenació territorial i del paisatge
urbà, per tal de tenir en consideració les necessitats de la indústria turística, els
visitants i la necessària conciliació d’interessos.

>

Fomentar l’esponjament de l’activitat turística amb l’objectiu de desconcentrar
els espais saturats, disminuint la pressió generada directament per l’activitat
turística i promovent el reequilibri territorial, tant a nivell districte i de barri com
en l’entorn metropolità.

>

Desenvolupar polítiques de turisme conjuntes amb les zones d’influència de
la destinació: municipis, comarques, marques, diputacions, autonomies, països.
Contribuir al desenvolupament i posta en valor de nous atractius, serveis i
equipaments fora de la ciutat de Barcelona.

>

Impulsar la posta en valor turístic dels barris per tal d’oferir noves propostes,
diferents i creatives, ajudar a la desconcentració i una millor distribució dels
beneficis del turisme.

>

Promoure la complicitat, hospitalitat i atenció per part dels ciutadans cap als
visitants, així com considerar els ciutadans com a visitants o turistes permanents.

>

Millorar la qualitat de la prestació dels serveis turístics a la destinació com a
element clau de la destinació, promovent-ne la capacitació del personal del
sectors i el coneixement d’idiomes per part del personal en contacte amb els
visitants.
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Impulsar la millora de la cooperació, la coordinació i la co-responsabilitat
dels agents, tant públics com privats, que desenvolupen o tenen un paper
destacable en l’activitat turística a la destinació. Crear taules de treball entre tots
els agents de la cadena de valor de l’oci/turisme.

>

Fomentar ofertes “World Class”, de referència internacional, per part
d’emprenedors, tant públics com privats: aspirar al lideratge global i local.

>

Millorar la xarxa metropolitana de transport públic (tren, metro, tramvia, bus,
taxi). Més rutes, més freqüència, més i millor senyalització. Menys temps de
trasllat, menys contaminació i menys soroll.

>

Millorar la connectivitat amb la resta de Catalunya, Espanya i a nivell
internacional, millorant (incrementant), especialment, les connexions aèries i
l’Ave amb França.

>

Cal no renunciar a les millores a curt termini de les connexions entre la ciutat i
les principals infraestructures d’entrada (Port i fonamentalment l’Aeroport) així
com entre elles. El metro a l’Aeroport i la connexió entre nodes és fonamental pel
futur (turístic) de Barcelona i Catalunya.

>

Millorar la mobilitat interna de la destinació. Cal considerar especialment els
efectes de la mobilitat turística, essent rigorosos i transparents amb les decisions,
concertades amb els principals operadors. Cal ser valent per prendre decisions
de desviament o prohibició de trànsit i parada d’autocars a determinats indrets si
és necessari, tal com fan moltes ciutats. A la llarga, es beneficia l’experiència
turística i la satisfacció del visitant.

>

Fer els esforços necessaris per tal de millorar la senyalització (turística). És
quelcom imprescindible per assegurar una experiència satisfactòria del visitant,
normalment poc coneixedor de la ciutat. Cal posar-se a la pell del que no coneix
la ciutat, ni els seus idiomes, i necessita moure’s i trobar.

>

Continuar millorant l’accessibilitat de l’espai públic i dels serveis turístics. En
aquest sentit, s’haurà de tenir en compte tant l’accessibilitat física per les
persones amb disminucions físiques, com l’adaptació a equipaments i serveis
turístics per persones amb disminucions visuals i sonores.

>

Realitzar tots els esforços necessaris per anar cap a una ciutat sostenible i
inclusiva. Aquests principis han de regir tot desenvolupament turístic, tant a
nivell públic com privat.

>

Evitar, per sobre de tot, “guetos turístics”, oferint autenticitat, identitat i vida als
barris. Ni Barcelona, ni cap indret de la ciutat, ha de semblar un “parc temàtic”.

>

Foment d’iniciatives per afavorir “la cuina tradicional”, la “cuina catalana”, l’ús
de productes enogastronòmics de la destinació, el comerç tradicional, els
oficis tradicionals o els souvenirs com elements identitaris que permeten una
diferenciació de l’oferta de productes de Barcelona.

>

Aprofitar turísticament els equipaments i projectes urbans per tal de treure’n
profit, tant pels residents com pels visitants, i no crear, excepte en excepcions
puntuals, atractius i espais exclusius pels turistes.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Treballar per una imatge de ciutat “Green”. Els valors ambientals han de seguir
guiant les decisions publiques i les iniciatives privades ho han de incorporar
preferentment.
>

Cultura, innovació, creativitat i disseny: trets fonamentals de les noves
propostes públiques i privades. Així és Barcelona i així ho han de percebre els
nostres visitants.

Responsable:

Promoció Territorial i Turisme

Agents implicats:

Cambra de Comerç i sectors implicats

Calendari execució: 2011-2015
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Programa
Informació i
atenció
BCN? Barcelona centre d’interpretació
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informació i atenció -0701-

BCN? Barcelona centre d’interpretació

Objectiu de l’actuació
Oferir un espai que permeti aprofundir en el coneixement de Barcelona, a través d’un
relat compartit amb el ciutadà, que orienti al visitant en relació a “què és”, i “què
ofereix” la ciutat.

Al llarg del procés de debat del Pla Estratègic ha sovintejat la reflexió al voltant de la
necessitat de construir un “relat” de la ciutat, que ens faciliti explicar el què i el com de
Barcelona als nostres visitants.
Així, la Diagnosi plantejava: El relat històric i cultural de la ciutat que s’explica i ofereix als
visitants està poc contrastat, de manera que es pot caure en una banalització de la imatge
de Barcelona i pot dificultar la comprensió de la identitat de la ciutat i la construcció d’un relat
compartit”. Alhora, també s’afirmava en relació a la percepció per part de la ciutadania: “Es
dóna una “distància” entre la ciutat que el visitant veu i “viu” i la que veu i viu el propi ciutadà,
i aquesta distància entre l’imaginari de la ciutat evidencia que no hi ha un relat plenament
compartit sobre Barcelona”.
Tot i la complexitat del tema, aquest relat compartit ha de posar l’accent en aquelles
característiques que ens defineixen com a ciutat, i ha d’explicar Barcelona com a realitat
complexa i plural, que mostra amb orgull la seva identitat social i cultural fruit del pòsit del
seu desenvolupament i del projecte col·lectiu de futur.
Des de la visió del Pla Estratègic de turisme, el nou relat ha d’emfatitzar aquells aspectes
claus proposats, com són: la desconcentració, la Barcelona dels barris, la Barcelona
metropolitana, capital de Catalunya i de la Mediterrània, la Barcelona diversa oberta al món...
BCN? Barcelona centre d’interpretació -070101Es proposa la creació d’un centre d’interpretació amb l’objecte de respondre a la qüestió
Què és Barcelona?
Aquest centre comptaria amb un espai físic on els visitants i els residents podrien veure una
visió global de la ciutat, que els podria suggerir propostes de visita, així com activitats per redescobrir la ciutat.
L’espai “físic” o centre d’interpretació tindria també la seva representació “virtual” de tots els
seus continguts, penjats a la xarxa a través del nou portal turístic de Barcelona. Tal com ja
s’assenyala en altres apartats, el centre d’interpretació i tots el seus continguts potenciarien
la presència de la ciutat a internet, i s’afavoriria una millor informació prèvia al viatge, fet que
contribueix a una millor descoberta de la ciutat per part dels visitants.
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Els continguts
Els continguts del centre d’interpretació de Barcelona hauran de ser prou amplis com per
incorporar tots aquells trets que caracteritzen la ciutat. Aquests hauran d’incorporar no
només els aspectes històrics i artístics, sinó que també han d’incidir en aspectes de caràcter
social, polític, econòmic, cultural en el sentit més ampli.
Hom proposa estructurar els continguts en un conjunt de càpsules que responen a
temàtiques monogràfiques que poden tenir una concepció individualitzada.
A tall d’exemple, algunes de les càpsules podrien respondre a temes històrics com el
desenvolupament urbà, o el període republicà; a temes artístics com el gòtic a la ciutat o
l’arquitectura contemporània; a temes socioculturals com l’esport, la llengua o la
gastronomia, entre d’altres.
Cada càpsula comptaria amb la seva presentació i tot un seguit d’informacions
complementàries que permetrien al visitant ampliar la informació d’acord amb els seus
interessos de coneixement o visita.
Els continguts han de presentar-se de forma audiovisual fent ús de les tecnologies
d’informació més adequades, així com en un nombre important d’idiomes.

GASTRONOMIA
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Per assegurar el concepte de relat compartit, l’autoria conceptual del Centre d’Interpretació
seria assumida per un comissariat col·lectiu de diversos experts i persones rellevants que en
primer lloc definirien els temes que correspondrien a les càpsules, amb l’objectiu que el seu
conjunt correspongui al relat de ciutat. Cadascun dels experts faria el comissariat de les
càpsules corresponents.
Ubicació
La seva ubicació hauria de ser accessible a través del transport públic i propera a un
aparcament d’autocars turístics. Per afavorir la desconcentració de l’oferta turística hauria de
situar-se més enllà de les zones més saturades del centre de la ciutat però propera al
Districte de Ciutat Vella afavorint la seva visita a peu.
El Castell dels Tres Dragons, una vegada el Museu Nacional de Ciències Naturals compti
amb les noves dependències en projecte, podria ser una ubicació idònia, també ho seria un
espai situat en les proximitats de la Plaça de les Glòries.

Responsable:

Promoció Territorial i Turisme

Agents implicats:

ICUB

Calendari execució: 2011-2012
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Programa
Sostenibilitat
ambiental
Avaluació de l’impacte ambiental de l’activitat turística
Foment de l’expertesa, la innovació i les bones pràctiques ambientals
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Avaluació de l’impacte ambiental de
l’activitat turística
Objectiu de l’actuació
Avaluar de forma periòdica l’impacte ambiental que genera el turisme a Barcelona.

Es pretén analitzar les implicacions de les estratègies a debat en el Pla Estratègic de
Barcelona en la planificació i gestió ambiental de la ciutat, en relació a l’espai públic i la
mobilitat, l’habitatge i els equipaments, la producció i consum d’energia, el cicle de l’aigua i
el tractament de residus urbans.
El turisme com a repte de la gestió ambiental de la ciutat
L’increment, la variabilitat temporal i geogràfica i la diversitat d’activitats realitzades per
persones no residents permanentment a la ciutat crea noves oportunitats de
desenvolupament econòmic i revitalitza social i culturalment la ciutat, però també suposa un
repte per a la gestió eficient i sostenible, tant en relació a l’habitatge, l’espai públic i els
serveis públics, com en temes de mobilitat, educació, salut o seguretat, així com pel que fa
els recursos d’aigua i energia o el tractament de residus.
Considerant tota la varietat d’activitats o motius de viatge i temps d’estança associats a
l’activitat turística, avui es fa difícil distingir clarament entre turistes ocasionals
(tradicionalment vinculats a l’oci, que tendeixen a realitzar estades més breus), visitants més
o menys regulars (per motius personals o de negoci) o residents temporals (per motius
d’estudi, o feina). A la mobilitat de més llarga distància, i poca freqüència, se superposa la
mobilitat de persones de fora la ciutat, de l’àmbit metropolità, de Catalunya, turistes, visitants
o treballadors, de forma que el nombre de persones i les activitats que es realitzen a la ciutat
varien enormement al llarg del temps, segons el moment del dia, el dia de la setmana o la
setmana de l’any, i en major o menor mesura en uns barris, espais o llocs concrets, que no
pas en uns altres.
Avaluació de l’impacte ambiental de l’activitat turística -080101Aquesta enorme variabilitat de fluxos tan diversos genera demandes de serveis i consums
de recursos que també tenen una gran variabilitat, i que requereixen una gestió òptima dels
sistemes ja existents, i en alguns casos l’augment de la capacitat dels sistemes de
proveïment. Amb tot, la capacitat d’acolliment de la ciutat s’ha de regular a partir d’un cert
llindar per maximitzar els impactes positius i minimitzar o eliminar els negatius; més enllà de
certs límits, la qualitat de l’entorn urbà disminueix dràsticament, i els conflictes entre els
residents més permanents i els visitants temporals poden ser difícilment resolubles. Les
activitats turístiques més avançades tendeixen a internalitzar els impactes ambientals que
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------provoquen en la ciutat o el territori que els acull, i cada vegada amb major freqüència
procuren la seva millora ambiental i paisatgística; en aquest sentit, la gestió ambiental
esdevé també un indicador de qualitat turística.

En definitiva, una bona gestió ambiental és indispensable per garantir la qualitat urbana de
la ciutat, la seva atractivitat i el valor afegit a l’economia i la vitalitat social i cultural que
poden aportar totes les formes de turisme avançat.
El Pla Estratègic ha aprofundit en l’anàlisi de l’activitat turística a la ciutat, la qual cosa
permet avaluar quin és el seu impacte ambiental i identificar mesures i actuacions per
minimitzar-lo i compensar-lo.
La metodologia de l’anàlisi que es proposa es basa fonamentalment en els següents
aspectes:
> Anàlisi de l’impacte ambiental de l’activitat turística a la ciutat / destinació i
identificació de correccions
> Incorporar indicadors ambientals al sistema integral d’indicadors de la destinació

Responsable:

Medi Ambient

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Promoció Territorial i Turisme, Gremi d’Hotels de
Barcelona, Gremi de Restauració, Fundació Barcelona Comerç

Calendari execució: 2010-2013-2015
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Foment de l’expertesa, la innovació i les
bones pràctiques ambientals

Objectiu de l’actuació
Fomentar l’expertesa, la innovació i les bones pràctiques amb l’objectiu que el
turisme a Barcelona sigui reconegut per la seva excel·lència en la pràctica
ambiental.

Aquesta actuació aplega aquelles accions adreçades a la incorporació i conscienciació d’una
bona praxi ambiental per tal que esdevingui un valor intrínsec a l’activitat turística de la
destinació.
Enguany s’ha posat en marxa, en el marc dels Plans Extraordinaris d’Ocupació Local 2010,
una anàlisi de la sostenibilitat ambiental dels hotels de Barcelona que permetrà conèixer i
sensibilitzar en relació el nivell de desenvolupament i la pràctica del sector hoteler en
matèria ambiental. Aquest Pla s’impulsa a partir de la Direcció de Promoció Territorial i
Turisme i el Gremi d’Hotels de Barcelona amb el suport de Barcelona Activa i l’Àrea de Medi
Ambient.
Desenvolupament i difusió de bones pràctiques ambientals en l’oferta turística 080301Per tal de promoure, prestigiar i difondre les bones pràctiques, l’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de Turisme de Barcelona, ja ha posat en
marxa iniciatives com la publicació de la Guia de congressos més sostenibles i la Guia
d’hotels més sostenibles, amb l’objectiu de difondre criteris d’actuació per a fer més
sostenibles les empreses i activitats del sector.
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La Guia de congressos més sostenibles proposa una sèrie d’accions i criteris d’actuació per
reduir els impactes ecològics negatius en la celebració de grans esdeveniments a la ciutat,
com les fires i els congressos.
La Guia d’hotels més sostenibles presenta un seguit de mesures concretes a implementar a
cadascuna de les àrees dels hotels, també amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental
de l’establiment.
De cara el futur es proposa:
> Incorporar i difondre bones pràctiques en l’ambientalització de fires, congressos i
esdeveniments (esportius, culturals, etc.).
> Elaborar un banc de dades que reculli i divulgui les bones pràctiques ambientals del
sector (per ex. gestió ambiental dels xiringuitos de les platges).
> Establir fórmules de reconeixement explícit de les bones pràctiques (premis,
publicacions, etc.).

Promoció de les certificacions ambientals en la indústria turística -080302Per aconseguir la promoció de l’excel·lència ambiental en la indústria turística, estimulant
que les empreses assoleixin certificacions de qualitat ambiental, es proposa difondre les
diverses tipologies de certificació ambiental en els diferents àmbits que incideixen en
l’activitat turística (hostaleria, restauració, comerç, transports...), mostrant els beneficis
derivats de les certificacions ambientals a partir d’empreses capdavanteres.
> Realització de sessions de treball demostratives i d’intercanvi d’experiències.
> Assessorament per a l’obtenció de les certificacions.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foment de l’expertesa, la innovació i la formació de personal en matèria ambiental 080303-

Es proposa assolir un màxim nivell de qualitat pel que fa els aspectes ambientals
(construcció, gestió de recursos, eficiència energètica, minimització dels residus, mitigació
d’impactes) en tots els àmbits professionals vinculats al turisme.
La qualitat ambiental és un aspecte cada cop més valorat pels visitants i les empreses
socialment responsables. Cal més i millor coneixement i formació ambiental dels treballadors
del sector turístic implicats en tots els nivells de l’activitat.
> Realització de sessions de formació en diferents aspectes ambientals i dirigides a
diferents sectors en col·laboració amb centres de formació inicial i permanent.
> Elaboració de guies i materials divulgatius.

Responsable:

Medi Ambient

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Turisme de Barcelona, Promoció Territorial i
Turisme, Gremi d’Hotels de Barcelona, Gremi de Restauració, ACAV,
UCAVE i altres associacions, Consell de Gremis, Fundació Barcelona
Comerç, altres gremis i associacions

Calendari execució: 2011-2015
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Programa
Professionalització
Concertació per a una ocupació de qualitat
Diagnòstic de l’oferta formativa i anàlisi qualitativa de les necessitats formatives de l’activitat
turística
Mesures i incentius a la capacitació, qualificació i retenció dels treballadors
Formació turística (reglada, ocupacional, contínua, directiva...)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Professionalització -0901-

Concertació per a una ocupació de qualitat

Objectiu de l’actuació
“Promoure un espai de concertació i treball comú per desenvolupar un mercat de
treball de qualitat, inclusiu i d’alta productivitat, i que generi oportunitats
professionals per a tothom, apostant per un creixement econòmic de la ciutat de
Barcelona que incorpori més valor afegit i innovació, i que permeti assolir altes
quotes de competitivitat, benestar i cohesió social i territorial”. (objectiu del Pacte per
a l’Ocupació de Qualitat 2008-2011).

En l’actual situació econòmica, la creació del Pacte per a l’Ocupació de Qualitat 2008-2011
demostra ser un instrument idoni per a dur a terme polítiques actives d’ocupació que
busquen la reactivació del mercat laboral de la ciutat.
El Pacte per a l’Ocupació de Qualitat ha permès obrir canals de comunicació i col·laboració
entre els actors més destacats a fi de donar resposta als problemes d’atur i altres problemes
de l’ocupació a Barcelona.
Pacte per a l’Ocupació de Qualitat -090101El 22 de maig de 2008, els agents econòmics i socials de Barcelona van signar el Pacte per
a l’Ocupació de Qualitat 2008-2011; en ell, els representants de l’Ajuntament de Barcelona,
el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Comissions Obreres del
Barcelonès, UGT de Catalunya, Foment del Treball i PIMEC van endegar un procés de
treball i actuació conjunta destinat a la millora de l’ocupació a Barcelona.
En el marc de relacions del Pacte s’han promogut diverses actuacions, entre d’altres:
>

La consolidació del Pacte com a marc de concertació amb els agents econòmics i
socials per a la seva planificació, coordinació i avaluació.

>

Desenvolupar un recull únic amb tots el recursos d’orientació professional i recerca
de feina, de formació i de suport a l’emprenedoria.

>

Reforçar les mesures del Pacte adreçades a la millora de l’ocupació dels
professionals associats al sector comerç i turisme impulsant entre altres la
professionalització del sector del turisme.

>

Dissenyar un pla d’alfabetització i capacitació digital per a la ciutat de Barcelona per
tal d’impulsar la divulgació i capacitació tecnològica.
Potenciar la formació professional per una major adequació entre l’oferta de formació
professional i les necessitats del mercat de treball.

>
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En aquest sentit, i per iniciativa del Pla Estratègic de Turisme 2015, des del mes de maig de
2010 el Grup de treball 3 del Pacte: Millora de l'ocupació dels professionals associats al
sector comerç, hostaleria i turisme incorpora nous agents relacionats amb turisme, com
l’Escola Superior de Restauració i Hostaleria, el CETT, el Gremi de Restauració de
Barcelona i el Gremi d’Hotels de Barcelona, i passa a ocupar-se especialment de la
professionalització del turisme.

Les mesures proposades són:
>

Anàlisi / Diagnosi de l’oferta formativa que permeti l’avaluació i optimització.

>

Anàlisi qualitativa de les necessitats formatives de l’activitat turística.

>

Mesures i incentius a la capacitació i qualificació dels treballadors.

>

Mesures per afavorir un millor nivell d’idiomes.

>

Iniciatives que donin més prestigi a la professió.

>

Mesures que afavoreixin la qualitat i la retenció dels treballadors.

>

Afavorir un marc d’acords entre empreses, gremis, sindicats, escoles i
universitats per incidir en l’accés dels joves al mercat de treball.

>

Programes d’acompanyament / formació adreçats a la modernització i
Professionalització de la gestió empresarial.

>

Foment de l’emprenedoria.

>

Millora de la coordinació amb les entitats de formació i inserció laboral
especialment a Ciutat Vella (zona amb un major risc).

Responsable:

Promoció Territorial i Turisme, Barcelona Activa

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, Comissions Obreres del Barcelonès, UGT, Foment del
Treball, PIMEC, Gremi d’Hotels de Barcelona, Gremi de Restauració,
Escola Superior de Restauració i Hostaleria de Barcelona, CETT,
Consorci d’Educació de Barcelona, Fundació Barcelona Formació
Professional i grups polítics

Calendari execució: 2010-2011
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Diagnòstic de l’oferta formativa i anàlisi
qualitativa de les necessitats formatives de
l’activitat turística

Objectiu de l’actuació
Determinar l’oferta i les necessitats formatives de les professions de la indústria
turística per tal d’establir propostes d’actuació per a la millora de la formació turística.

Una de les mesures inicials impulsades des del Grup 3 del Pacte per a l’Ocupació 20082011 és la realització d’una diagnosi per analitzar i fer recomanacions sobre l’oferta i les
necessitats formatives que es generen en les diferents activitats i professions turístiques.
El projecte de la diagnosi ha estat presentat per part de l’Ajuntament de Barcelona i la
Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb la fundació privada
BCN Formació Professional i amb altres entitats de la comarca del Barcelonès, a la
convocatòria de projectes innovadors amb l’objectiu d’obtenir fons de la Generalitat de
Catalunya i del Fons Social Europeu.
Aquest diagnòstic esdevindrà un instrument per establir propostes d’acció i per actuar tant
en l’oferta com en els continguts i les necessitats formatives dels treballadors turístics.
Anàlisi / Diagnosi de l’oferta formativa -090201Amb l’objecte d’avaluar i optimitzar l’oferta formativa, el projecte d’Anàlisi i Diagnosi
pretén:
>

Conèixer les necessitats de professionals del sector i alhora contribuir a dissenyar el
seu marc formatiu.

>

Definir les competències requerides perquè una persona s’introdueixi amb garanties
dintre de la indústria turística i esdevingui un veritable professional.

>

Determinar la formació necessària en funció de les competències requerides i
dissenyar activitats formatives que cobreixin de forma total o parcial aquella
competència determinada.

>

Garantir una oferta formativa segons perfils que permeti el creuament d’oferta
formativa amb els perfils professionals requerits.

>

Realitzar un MAPA DE FORMACIÓ de la totalitat de l’oferta formativa del sector.

>

Identificar les mancances de formació.
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Anàlisi qualitativa de les necessitats formatives -090202En el context de l’activitat turística es pretén:
>

Definir els perfils base i intermitjos per les professions de la indústria turística.

>

Establir les competències requerides.

>

Identificar els perfils necessaris i amb una major demanda en el mercat de treball.

>

Determinar les competències transversals com idiomes (català, anglès, francès...),
ofimàtica, atenció, assessorament i orientació al client, importància de la presència
personal i les relacions públiques, motivació i treball en equip.

>

Relacionar les competències de gestió bàsica necessàries en les activitats turístiques.

>

Identificar aspectes crítics estructurals de la indústria turística.

Responsable:

Barcelona Activa

Agents implicats:

Promoció Territorial i Turisme, Àrea de Turisme de la Diputació de
Barcelona, Fundació Barcelona Formació Professional, Consell
Comarcal del Barcelonès, Unió Comarcal de CC.OO del Barcelonès,
UGT, PIMEC

Calendari execució: 2010-2011
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Mesures i incentius a la capacitació,
qualificació i retenció dels treballadors
Objectiu de l’actuació
Impulsar mesures i incentius per capacitar, qualificar i retenir els treballadors a la
indústria turística i assegurar la qualitat en l’ocupació i professionalitat en les
activitats turístiques.

D’acord amb la finalitat d’impulsar la professionalització de tots els treballadors de la
indústria turística, per tal de fomentar una oferta de qualitat i la prestació de serveis
excel·lents i un marc òptim de relacions laborals, s’han d’impulsar mesures i incentius per
l’augment de la capacitació del personal, la disminució de conflictes i l’increment de
l’atractivitat de les professions turístiques.
Per impulsar la professionalització, cal definir mesures que permetin retenir, capacitar i
qualificar els treballadors, directius i empresaris de la indústria turística millorant la
professionalització. Cal analitzar, consensuar i realitzar propostes viables i realistes.
Mesures proposades:
Mesures de retenció de treballadors -090301Conjunt d’actuacions encaminades a retenir a persones que treballen als establiments i
serveis turístics com hotels, restauració, activitats d’oci, etc. per afavorir de conciliació i
millora de les condicions laborals:
>

Determinar nodes de conflictivitat dels professionals (condicions, horaris, nivells de
prestació de servei, necessitats formatives, etc.).

>

Proposar un marc de sistemes retributius, millores de les condicions laborals,
formació i conciliació laboral, entre d’altres, per tal de fer front als desavantatges
laborals del sector.

>

Elaborar protocols per a la gestió dels Recursos Humans (models RRHH): selecció,
Formació i Desenvolupament, Plans de Carrera, Polítiques retributives, etc. Disseny
de programes d’acollida i d’integració de nous treballadors a l’empresa. Codis de
fidelització dels col·laboradors a l’empresa.

>

Millorar específicament l’adequació dels temps de treball que permeti conciliar la vida
laboral i familiar garantint la igualtat per tots els col·lectius de treballadors.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mesures de capacitació i qualificació -090302-

Conjunt d’actuacions encaminades a millorar la capacitació i qualificació de persones que
treballen o tenen intenció de fer-ho als establiments i serveis turístics:
>

Proposar i establir nous sistemes de capacitació i qualificació del personal que presta
serveis turístics.

>

Proposar i establir sistemes de reconeixement de bones pràctiques (formació i
condicions laborals, professionalitat, igualtat d’oportunitats i d’integració laboral per a
les dones, tant en el desenvolupament del treball com en la promoció a llocs de
responsabilitat).

Mesures per millorar la sensibilització i el prestigi social -090303Conjunt d’actuacions generals per millorar aspectes diversos com la sensibilització i el
prestigi social del turisme.
>

Actualitzar el banc de professions turístiques de Barcelona Activa – Porta 22 amb
noves professions turístiques.

>

Mesures por una bona conciliació turisme - immigració.

>

Incentivar en la mesura del possible la contractació preferent del personal en el barri
per part dels establiments turístics com hotels, restaurants, etc.

>

Aprofundir en iniciatives com l’Observatori de competències de la Cambra de
Comerç de Barcelona, Emagister i infojobs.

>

Concertar mesures per a millorar la percepció social de l’ocupació al sector.

>

Promocionar les oportunitats laborals del sector fent èmfasi en els avantatges que el
treball eventual pot suposar per a determinats col·lectius de treballadors/es
(estudiants, mares/pares, etc.).

Responsable:

Barcelona Activa

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Promoció Territorial i Turisme, empreses, gremis i
associacions, sindicats

Calendari execució: 2011-2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------119
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Professionalització -0904-

Formació turística
(reglada, ocupacional, contínua, directiva...)

Objectiu de l’actuació
Millorar la formació dels professionals que presten servei a la indústria turística.
Millorar la qualitat, adequació i excel·lència de l’oferta formativa relacionada amb les
activitats turístiques.

Aquesta actuació pretén la millora de la formació de tots el agents implicats en les activitats
turístiques i a tots els nivells sociolaborals. L’acció requereix, d’una banda, l’establiment i
millora dels programes de formació per a cadascun dels col·lectius i segments, i de l’altra la
potenciació de Barcelona com a centre de referència per la seva excel·lència en la formació
turística.
El desenvolupament d’aquesta actuació hauria de permetre reduir les possibles mancances i
els problemes de la formació actual, millorar la coordinació entre el sector empresarial i
l’acadèmic per tal d’obtenir una formació més adaptada que afavoreixi la integració en
l’entorn laboral, i per últim, facilitar l’adquisició dels coneixements per a la millora del capital
humà turístic.
Impuls, millora i ampliació de la formació turística -090401Es plantegen un conjunt d’actuacions per a l’impuls, millora i ampliació de la formació
turística professional, tant la reglada, l’ocupacional com la contínua:
>

Afavorir l’adaptació i millora de la formació turística a la realitat actual, i a les
exigències i criteris del nou espai europeu d’educació.

>

Impulsar l’organització i millora de cursos, tallers i altres sistemes de formació
contínua (conjuntament amb entitats com la Cambra de Comerç, els gremis i
associacions sectorials, etc.).

>

Impulsar la formació professional inicial per generar treballadors que ofereixin
garanties operatives.

>

Afavorir el desenvolupament de cursos de formació en formació empresarial, TIC’s,
habilitats directives, etc., aprofitant l’experiència de la Cambra de Comerç de
Barcelona.

>

Impulsar accions formatives de formació contínua, formació especialitzada, entre
d’altres, amb gremis i associacions sectorials.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Analitzar la situació formativa de les noves professions emergents per tal de detectar
les seves necessitats formatives i de condicions de treball, per a adaptar-la
correctament a l’entorn del turisme.

>

Millorar el coneixement d’idiomes per part dels professionals del turisme amb cursos
d’anglès, català i altres llengües.

>

Impulsar el turisme en la formació relacionada amb el comerç electrònic i les eines
tecnològiques per millorar el servei al client, aprofitant la infraestructura del
Cibernàrium de Barcelona Activa i l’experiència de la Cambra de Comerç de
Barcelona.

>

Impulsar plataformes de formació on line pel sector turístic.

Modernització i professionalització de la gestió empresarial -090402La creació de programes d’acompanyament i formació adreçats a la modernització i
professionalització en temes de gestió empresarial esdevé una part important per a la millora
de la qualitat dels serveis:
>

Impulsar l’organització i millora de cursos i tallers de formació adreçat als gestors
d’empreses turístiques en temes com yield management, TIC’s, habilitats directives,
etc., comptant amb l’experiència de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Barcelona com a centre de formació d’excel·lència -090403En la línia de millorar la qualitat general de l’oferta i de situar Barcelona com a ciutat
reconeguda per la seva formació d’excel·lència en temes turístics, es proposen les següents
actuacions:
>

Fomentar i impulsar la millora dels actuals centres existents per a què esdevinguin
punts de referència en formació.

>

Impulsar polítiques d’aliances i intercanvis dels centres de formació.

>

Impulsar centres d’investigació i grups de recerca sobre turisme lligats als centres de
formació.

>

Foment de nova oferta de formació contínua en quant a temàtiques, horaris,
modalitats presencial i on line...

>

Impuls de la formació de primer i segon cicle vinculades a turisme.

>

Impuls de l’oferta docent de postgraus i mestratges per donar continuïtat als estudis
de primer i segon cicle.

>

Atreure professorat i professionals especialitzats per formar el personal del futur.

>

Impuls a la definició de nous marcs de treball per a becaris, investigadors, formació
pràctica...
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Impuls d’accions de sensibilització per fer atractiva la formació turística als centres
existents.

>

Participació i generació de fòrums de debat sobre turisme en l’àmbit acadèmic.

>

Afavorir la creació del clúster d’Excel·lència Turístic en Formació a la ciutat de
Barcelona.

Responsable:

Barcelona Activa

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Promoció Territorial i Turisme, Departament
d’Educació, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
sindicats, patronals, Cambra de Comerç, Consorci d’Educació de
Barcelona, Fundació Barcelona Formació Professional, altres centres
universitaris, escoles de negoci i centres de formació de la ciutat

Calendari execució: 2011-2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------122
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------123
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programa
Sensibilització i
pedagogia
Apropar el turisme a la ciutadania
Sensibilització dels visitants
Relació amb les institucions i indústria turística
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sensibilització i pedagogia -1001-

Apropar el turisme a la ciutadania
Objectiu de l’actuació
Afavorir una consciència ciutadana compartida i positiva sobre el turisme mitjançant
la creació i desenvolupament d’espais de debat, reflexió i coneixement, amb l’interès
de promoure una major comprensió del fet turístic a la ciutat.

El conjunt d’actuacions pensades per a l’apropament del turisme a la ciutadania de
Barcelona, i per afavorir un major coneixement general d’aquesta activitat, ha de partir
d’unes premisses i idees fonamentals: d’entrada, es considera que cal posar en valor el
paper actiu que el barceloní té en relació al desenvolupament turístic de la ciutat, destacant
així el seu rol d’amfitrió; en segon terme, cal propiciar que es reconeguin els efectes
integrals que genera aquesta activitat, tant els més positius com els negatius; a més, també
es proposa que les actuacions encaminades a la conscienciació ciutadana siguin
continuades en el temps i no només puntuals o esporàdiques; finalment, s’assumeix com a
premissa bàsica que la participació activa i el foment d’experiències esdevé un mètode molt
adequat per a la transmissió de missatges i la conscienciació.
En aquesta línia d’actuació dedicada a l’apropament del turisme als barcelonins i
barcelonines es pretén aconseguir una socialització dels recursos, productes i espais
turístics, i per efecte, que els ciutadans i ciutadanes no només coneguin millor i respectin
més al turisme, sinó que gaudeixin, també, de la ciutat turística.
En concret, es proposen quatre actuacions:

Espais per a la reflexió i sensibilització ciutadana -100101La creació d’espais per a la reflexió i sensibilització ciutadana es pot materialitzar a través de
diverses iniciatives de formats particulars; cadascuna de les següents propostes s’adreça a
públics específics, i en el seu conjunt, aposten per crear un coneixement més profund i
compartit sobre el turisme.
> Exposició Turisme i Ciutat
La realització de l’Exposició Turisme i Ciutat, plantejada per afavorir el debat i la reflexió
crítica sobre el turisme, ha de permetre explicar el turisme des de diverses vessants i a
diversos públics, locals i visitants.
Per tal que l’Exposició resulti atractiva i dinàmica es treballarà amb diversos suports
audiovisuals, especialment tenint en compte la metodologia 2.0., amb la voluntat d’estimular
la reflexió sobre el turisme i la ciutat. A més, també s’elaboraran materials complementaris
en suport web a fi de propiciar la informació i difusió del debat.
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L’Exposició s’ha de concebre com un espai interactiu en el que els qui la visiten puguin
participar-hi activament i aprendre sobre el turisme de forma lúdica i distesa. L’Exposició
Turisme i Ciutat ha de donar un tractament rigorós al fet turístic com a element sòciocultural,
econòmic i territorial important a la ciutat, plantejant els seus diversos aspectes particulars a
la ciutat de Barcelona i donant una visió com a fenomen global.
> Seminaris i debats de reflexió sobre turisme
El foment de seminaris i debats que tinguin com a eix principal el tema turístic es planteja
com una actuació destinada a donar rellevància al turisme, en tant que es tracta d’una
activitat molt significativa a la ciutat de Barcelona; les jornades versarien sobre temes
específics d’aquesta realitat (la cultura, l’economia, el territori, la història, etc.), i en el seu
conjunt han de fer possible una major visibilitat social del turisme, així com un coneixement
més contrastat i compartit sobre aquesta activitat.
La realització dels seminaris i debats seria impulsada per Turisme de Barcelona i la Direcció
de Promoció Territorial i Turisme amb la col·laboració d’experts en les diverses temàtiques.
Diversos centres culturals de la ciutat seran espais idonis per a la realització d’aquest tipus
de trobades.
Una possibilitat seria la realització d’un cicle de sessions de debat i reflexió sobre el turisme
que se celebraran periòdicament en algun punt emblemàtic de la ciutat.

Fes turisme a la teva ciutat -100102Les activitats “Fes turisme a la teva ciutat” es proposen com a experiència per apropar el
turisme als ciutadans i ciutadanes a partir de vivències turístiques a la pròpia ciutat, fet que
implica socialitzar els recursos, productes i espais de Barcelona en principi més usats pel
turisme. Amb la creació d’activitats turístiques per a ciutadans i ciutadanes es pretén que
s’aprengui a gaudir del turisme a la ciutat; en aquest sentit, és important que s’elabori un
portafoli de productes i activitats dirigides especialment al públic ciutadà, i que els serveis i
infraestructures que en principi són d’ús exclusiu per a visitants (com per exemple els hotels
o el Bus turístic), ofereixin propostes dirigides també pels barcelonins. En aquest sentit, ja es
compta amb alguna experiència, com per exemple l’obertura d’algunes terrasses i serveis
dels hotels també per la ciutadania.
La millora del coneixement i l’ús dels nombrosos recursos i serveis de la destinació permetrà
atenuar, en certa manera, els discursos o sentiments de desafecció que part de la ciutadania
projecta al turisme. A més, l’ús ciutadà de serveis en principi exclusivament turístics també
en millorarà la seva rendibilitat. En aquests sentit, es considera oportú aprofitar la tecnologia
de venda i comercialització de Turisme de Barcelona per fomentar l’ús turístic de la ciutat.
En concret, es proposen tres actuacions per fer turisme a la ciutat:
> Experiències turístiques pel ciutadà
Oferir activitats turístiques (itineraris a peu o en mitjans de transport turístics, com el Bus
Turístic, el Tramvia Blau o l’Aeri de Montjuïc, entre d’altres) i visites a museus per als
ciutadans i ciutadanes de Barcelona. La vivència de la pròpia ciutat com a destinació
turística conforma una experiència interessant per sumar complicitats entorn el turisme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------127
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fa alguns anys, a Ciutat Vella es va promoure una iniciativa dirigida a la ciutadania en la que
s’oferia passar un cap de setmana en algun dels seus hotels; la continuïtat i extensió arreu
de la ciutat de propostes en aquesta línia implicaria un significatiu apropament de la
ciutadania al fet turístic de la ciutat de Barcelona.

> Setmana del turisme a Barcelona
La creació d’una setmana anual dedicada al turisme es concep com una aposta més per
apropar el turisme a la ciutadania; durant aquestes jornades, que podrien coincidir amb la
“setmana blanca escolar”, es promourien activitats arreu de la ciutat relacionades amb el
turisme; per a la seva motivació, es podrien promoure descomptes per a famílies en les
visites a museus, serveis o llocs turístics.

> Campanya “El meu lloc especial de Barcelona”
Aquesta iniciativa consisteix en un concurs de fotografies, que podrà ser organitzat en el
marc de la Setmana del turisme a Barcelona, i en el que hi podran participar tots aquells
ciutadans que aportin una fotografia turística de la ciutat. Si bé s’hauran de definir unes
bases i criteris, la idea fonamental de la campanya passa per “mirar la ciutat amb ulls de
turista”. A més, les imatges del concurs podran ser penjades en diversos espais web,
reforçant així la capacitat de les plataformes digitals pel que fa la difusió i intercanvi.

El turisme a les escoles -100103La introducció del coneixement i estudi del turisme a la formació escolar esdevé una mesura
interessant per convertir el turisme en objecte de coneixement, així com per familiaritzar-lo
entre la població més jove de la ciutat. S’entén que la incorporació del turisme, encara que
transversal, en els plans d’estudis de la formació pot constituir una bona manera per
reflexionar i conèixer aquesta activitat de la ciutat de Barcelona. Es plantegen les següents
actuacions:
> Confecció de crèdits de síntesi pels alumnes de secundària
La creació de crèdits de síntesi destinats a alumnes de secundària que tinguin com a objecte
principal el turisme a Barcelona, i que incloguin experiències pràctiques per motivar més a
l’alumnat (com per exemple visites a espais turístics, monuments, museus, etc.), servirà per
fomentar un millor coneixement i hospitalitat turística.
> Treballs de recerca sobre turisme en l’àmbit escolar
Impulsar la realització de treballs de recerca per alumnes de primer i segon de batxillerat
dedicats a la investigació del turisme també col·laborarà en el coneixement i difusió entorn
aquesta activitat.
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> Experiències d’intercanvi entre escolars de Barcelona i d’altres destinacions
En el marc dels plans educatius, incentivar experiències d’intercanvi entre els escolars de
Barcelona i d’altres destinacions, a fi que els alumnes puguin exercir d’amfitrions i de “guies
turístics” a la pròpia ciutat, així com gaudir de visites turístiques a les poblacions d’intercanvi
(preferiblement ciutats semblants a Barcelona).
El “turisme escolar” esdevé una experiència interessant per aprendre a reflexionar i prendre
consciència del turisme.
El turisme als mitjans de comunicació -100104En aquesta línia es proposa afavorir la reflexió i presència del turisme als mitjans de
comunicació, entenent que la seva capacitat d’influència i repercussió social és molt gran.
El turisme és un fenomen rellevant de la societat actual que incumbeix moltes facetes de la
vida de la ciutat. Per aquesta raó, els mitjans de comunicació han de reflectir la seva
significació social, generant debat, informació i opinió al voltant d’aquesta temàtica.
A més, la publicació de reportatges sobre turisme a la premsa escrita (diaris o revistes)
també alimentarà la reflexió i la consideració del turisme com un tema social important.
D’altra banda, la televisió també constitueix un mitjà d’informació i difusió important, per això
es proposa d’introduir-hi la presència del turisme. Les sèries de ficció han esdevingut una
bona plataforma per a la difusió i conscienciació de moltes realitats de la nostra societat,
generant noves idees i opinions entorn determinats temes; a més, a través de les sèries
també s’han donat a conèixer moltes professions o realitats laborals. Per tot això, es
considera interessant que sota el format de sèries de ficció, s’abordessin temes relacionats
amb l’activitat turística, a fi de generar més coneixement i una nova opinió al respecte.

Responsable:

Promoció Territorial i Turisme

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, IMEB, Comunicació Corporativa i Qualitat,
ICUB, Mitjans de comunicació, centres educatius, Consorci d’Educació
de Barcelona

Calendari execució: 2010-2015
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sensibilització i pedagogia -1002-

Sensibilització dels visitants
Objectiu de l’actuació
Sensibilitzar al visitant sobre els seus drets i deures a la ciutat de Barcelona, en tant
que ciutadà temporal.

El reconeixement del turista com a ciutadà temporal de Barcelona implica que aquest
assumeixi una sèrie de drets i deures que facin que la seva vida a la ciutat es desenvolupi
amb respecte i cordialitat amb la resta de ciutadania; a fi de fer conèixer al visitant els seus
drets i deures, i de donar-li la benvinguda a la ciutat, el Pla proposa la redacció i difusió de la
Carta de Drets i Deures del Visitant, com a mitjà per donar la benvinguda al turista i donar-li
a conèixer la ciutat i els seus principals hàbits i normes de funcionament.
Aquesta actuació es creu necessària per assolir una millor complicitat dels visitants amb la
vida quotidiana i ciutadania de Barcelona, i alhora per mostrar als barcelonins i barcelonines
l’interès per fomentar un turisme cívic i respectuós amb els valors i tranquil·litat de la ciutat.
Amb l’interès de sensibilitzar al visitant sobre els comportaments cívics a l’espai públic,
recentment l’Ajuntament de Barcelona ha divulgat uns fulletons informatius dirigits als
visitants; en aquests materials (editats en diversos idiomes) s’informa sobre les principals
normes de convivència a la ciutat; han estat distribuïts a través de diversos canals i a llocs
diferents de la ciutat.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pel que fa a la gestió i organització dels fluxos de visitants que acudeixen a Barcelona en
motiu de grans competicions esportives, l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat una interessant
experiència que permet organitzar les celebracions dels afeccionats estrangers; la creació
de les anomenades “Fans Zone” és una iniciativa que tal com s’exposa en el Programa 13.
Gestió municipal dels efectes del turisme, compte amb la col·laboració dels agents emissors
implicats, i garanteix un major respecte de les normes de convivència de la ciutat per part
dels visitants.

Ambdues experiències, la dels fulletons de difusió i la creació de les “Fans zone”, són
exemples clars de l’interès de millorar la convivència a l’espai públic.
Redacció i difusió de la “Carta de drets i deures del visitant” -100201La “Carta de drets i deures del visitant” ha estat elaborada amb l’interès de traslladar als
visitants de Barcelona una sèrie de missatges sobre la ciutat, que bàsicament consisteixen
en fer-lo conscient de l’estil de vida de Barcelona i del respecte que ha de mostrar als seus
ciutadans, al paisatge i béns de la ciutat que se li posen a disposició.
La Proposta Estratègica apunta que Barcelona ha d’apostar per un turisme inclusiu, no
excloent, amb drets, deures i respectuós:
“A Barcelona s’ha de fomentar el turisme per a tothom: la ciutat ofereix serveis i
propostes per a una gran varietat de públics que no s’exclouen, sinó que es
complementen mútuament i enriqueixen la destinació. La diversitat de visitants de la
destinació Barcelona té a veure amb el dinamisme de la pròpia ciutat, que és una
societat diversa, viva i activa, amb múltiples oportunitats per als seus residents i
visitants.
Turisme per a tothom significa que s’ha de fer accessible la visita a persones amb
discapacitats, de manera que les instal·lacions i serveis han d’estar preparats per la
seva accessibilitat. Turisme per a tothom significa que a Barcelona promou l’arribada
i visita de molts segments de visitants, des dels més joves fins els de nivell adquisitiu
més alt, amb la característica comuna i inexcusable que tots assumeixen un
comportament cívic i respectuós amb la ciutat, els seus ciutadans i els seus valors
culturals.
Els visitants de Barcelona han de conèixer i viure la ciutat amb harmonia i sense
entorpir el ritme de vida dels ciutadans, de manera que uns i altres han d’assumir una
sèrie de drets i deures bàsics que permetin la convivència equilibrada, l’ús compartit
d’espais públics i d’equipaments, serveis o qualsevol tipus d’infraestructures.
Per tal que això sigui així, és important que tant els ciutadans com els visitants
tinguin coneixement dels drets i situacions mútues; només així es fomentarà una
relació de respecte i d’intercanvi positiu entre tots els que visiten, treballen o
gaudeixen Barcelona. D’una banda, els barcelonins han d’exercir el seu paper
d’amfitrions demostrant el seu caràcter hospitalari i amable; de l’altra, els visitants
han de ser conscients i respectuosos amb els hàbits i formes de vida dels
barcelonins”.
Cal definir actuacions per a la seva difusió, de manera concertada amb els operadors i
agents intermediaris. De fet, es proposa convertir els intermediaris en transmissors
permanents de la “Carta de Drets i Deures del Visitant”, procurant que es pugui donar a
conèixer al visitant fins i tot abans de desplaçar-se a la destinació. Igualment, es preveu
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------difondre la Carta en els establiments d’allotjament turístic de la ciutat i introduir-la en guies
turístiques i portals d’informació.

Els principals missatges que es proposen a la “Carta de Drets i Deures del Visitant” tenen a
veure amb el model de ciutat, la ciutat turística, els drets i els deures del turista:

Model de ciutat: (Barcelona és)
 Una ciutat activa, dinàmica i viva
 Un destacat centre mundial d’activitat econòmica i empresarial
 Compacta, amb dimensions a escala humana
 Amb configuració urbana que facilita els desplaçaments a peu i en transport públic
 Cosmopolita, oberta i tolerant


Amb una cultura i una llegua pròpies

 Segura. Que vetlla pel benestar del seus ciutadans i visitants
 Respectuosa amb les seves tradicions i el seu patrimoni cultural
 Els barcelonins són acollidors i bons amfitrions
 Els barcelonins son amants de la tranquil·litat i el respecte a la intimitat

La ciutat turística: (Barcelona t’ofereix)
 Sentir-se com un ciutadà més
 Gaudir del seu patrimoni i la seva cultura
 Participar amb les seves costums i tradicions
 Uns serveis turístics de qualitat i adaptats a totes les possibilitats
 Serveis d’ acollida i d’informació permanents
 Un centre urbà dissenyat per visitar a peu i en transport públic
 Un clima benèvol tot l’any

Drets:
 Gaudir, divertir-se i plaure
 Obtenir serveis de qualitat amb independència del preu
 Sentir-se protegit en la seva integritat
 Rebre assistència en cas de necessitat
 Formular queixes per serveis i productes adquirits
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 Que es respecti la seva intimitat
 Ser respectat amb independència de la seva condició social, cultural religiosa

Deures:
 Respectar la convivència amb els ciutadans: descans, intimitat, cultura pròpia i l’estil de vida
 Preservar el patrimoni i el medi ambient del lloc on es troba de turisme
 Tenir un comportament curós espacialment en els espais públics: actitud, indumentària,
consums i sorolls
 Anar sempre identificat
 Vetllar pels seus objectes personals

Informació convivència -100202Elaborar i difondre informació sobre convivència, amb la implicació dels operadors
turístics i dels gestors dels espais de major afluència de visitants
Són aquelles accions destinades a dissenyar i a mantenir sistemes d’informació i difusió
sobre les normes de convivència a la ciutat (els drets, els deures i les pautes culturals de la
ciutat).
> Editar material informatiu “de lectura fàcil” per donar a conèixer la normativa de
convivència de la ciutat.
> Elaborar i difondre material informatiu adreçat a col·lectius específics de població visitant.

Responsable:

Promoció Territorial i Turisme

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Comunicació Corporativa i Qualitat, Prevenció,
Seguretat i Mobilitat, operadors de transport, operadors i
comercialitzadors turístics, allotjaments, Gremi d’Hotels de Barcelona,
Apartur, Gremi de Restauració, Confederació de Comerç, altres gremis
i associacions

Calendari execució: 2010-2015
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Relació amb les institucions i indústria
turística
Objectiu de l’actuació
Fomentar un reconeixement de l’activitat turística en les diverses institucions,
públiques i privades, de la destinació Barcelona, així com als diferents sectors
implicats.

Al llarg del procés del Pla s’ha incidit de manera especial en la comprensió del turisme com
un fet transversal de la societat, pel fet que es tracta d’una activitat que implica diferents
parts i facetes de la vida de la ciutat. Tal com ja s’ha vingut constatant, el turisme no afecta
només un sector econòmic, sinó que incumbeix vessants diverses de la societat, com la
cultura i el territori, entre d’altres.
Cal, en aquest sentit, continuar donant valor al fet turístic i reconèixer la seva importància en
l’àmbit institucional, sobretot incidint en aquells sectors o àrees que tradicionalment no l’han
considerat. De fet, al llarg del procés del Pla s’ha constatat que el turisme ha estat un tema
que sovint s’ha tingut poc en compte per part d’algunes institucions.
Tal com ja s’ha destacat al llarg del procés del Pla Estratègic, sovint existeix una percepció
negativa d’alguns llocs de treball relacionats amb el món del turisme i dels serveis en
general, raó per la qual una major presència del turisme en l’àmbit institucional també podria
repercutir en la millora de les condicions de les professions lligades a aquest món i a la seva
consegüent valoració social. Un repte important per al millor encaix del turisme a la ciutat és
aconseguir el prestigi social de les activitats relacionades amb el món del turisme i els
serveis en general.
En el procés de reflexió del Pla s’ha assumit que el visitant que avui dia acudeix als grans i
mitjans centres urbans “supera” i va més enllà del concepte clàssic de turista, ja que la
pluralitat de motivacions i experiències que viu a la destinació fan que aquesta figura
s’escapi dels tòpics més associats al turisme; en aquesta nova conceptualització del visitant
de les ciutats, cal apostar per entendre que es tracta d’un ciutadà temporal, que fa un
consum i ús de la ciutat que se suma al que realitzen la resta de ciutadans i
ciutadanes.
Per tot això, es proposen una sèrie d’actuacions encaminades a introduir una major
presència del turisme en l’àmbit institucional i de les indústries a fi de tenir en compte
aquesta realitat a l’hora de planificar i desenvolupar actuacions.
És per això que cal fomentar l’assumpció del concepte de ciutadà temporal el marc de les
institucions:
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Presència del turisme en les institucions -100301Incorporar el tractament del turisme en les diverses institucions per tal de garantir que en les
seves actuacions i planificacions (tant si es tracta de cultura, comerç, transports, innovació,
habitatge, empreses, etc.), es compta amb la realitat turística com un element més.
Especialment a efectes de planificació i de gestió, és important tenir present la realitat
turística, que es defineix per ser una realitat transversal i que afecta a múltiples facetes de la
societat.
Aquest tema també ha estat destacat en el Programa 2. Barris i Districtes, en el que s’ha
assenyalat la importància de tenir present el turisme en els Districtes, considerant-lo com a
element clarament transversal. En general, el tractament interdepartamental del fet turístic
ha de permetre un millor encaix d’aquesta realitat.
Igualment, es considera necessari el fet de continuar formant i sensibilitzant en aspectes
turístics al conjunt dels servidors públics de l'administració local per tal de donar un millor
servei al visitant (informadors, personal d’atenció al públic, inspectors de llicències, Guàrdia
Urbanac).
Presència del turisme en el món empresarial -100302Conjunt d’actuacions adreçades a millorar el prestigi social de l'activitat turística en l’entorn
empresarial, especialment en aquells sectors que estan més involucrats en l’activitat turística.
La promoció de debats turístics en fòrums i espais de treball de les empreses o institucions
com la Cambra de Comerç o els col·legis professionals, afavorirà un major coneixement i
consciència a propòsit d’aquesta realitat, i aquest fet repercutirà en una millor consideració
del turisme, no només com a activitat econòmica, sinó com a fenomen transversal de la
societat.

Responsable:

Promoció Territorial i Turisme

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Turisme de Barcelona, col·legis professionals,
sindicats, patronals

Calendari execució: 2011-2015
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Programa
Suport i partenariat
amb la indústria
Atracció d’emprenedors, empreses i inversions
Enfortiment del teixit associatiu i millora de la competitivitat sectorial
Foment de la qualitat, la innovació i les noves tecnologies
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Atracció d’emprenedors, empreses i
inversions
Objectiu de l’actuació
Aconseguir atreure i facilitar noves inversions i projectes empresarials turístics de
qualitat millorant el suport que es dóna a les empreses i emprenedors de la indústria
turística.

En el marc del Programa de suport i partenariat amb la indústria turística és convenient
disposar d’una línia d’actuació específica que potenciï tant l’atracció d’emprenedors i
projectes innovadors, com la generació i millora dels sistemes de suport a les empreses
turístiques.
En el marc de les estructures i programes ja existents i a partir de l’experiència d’agents
públics com Barcelona Activa, (amb programes com Incubadora d’Empreses, Centre per a la
iniciativa emprenedora o l’espai per a noves ocupacions Porta 22...), i privats,
fonamentalment la Cambra de Comerç de Barcelona, és preceptiu incrementar l’accent
turístic a tots els programes de suport empresarial. D’aquesta manera s’incrementa
l’atractivitat i visibilitat davant la indústria, alhora que es facilita una major adequació a les
especificitats dels diferents sectors turístics i relacionats.
Les principals actuacions que es contemplen dins d’aquesta actuació són:
Suport i capacitació dels emprenedors -110101Conjunt d’actuacions per afavorir l’aprofitament dels serveis i eines actuals dedicades al
suport i capacitació dels emprenedors. Tot i que ja existeixen plataformes que impulsen
iniciatives relacionades amb l’emprenedoria, es proposa fomentar la presència explícita del
turisme en els diferents serveis:
>

Introduir el turisme en les iniciatives i programes que en aquest sentit es
desenvolupen tant a Barcelona Activa, com fonamentalment a la Cambra de Comerç
de Barcelona.

>

Donar major visibilitat al servei “DO IT IN BARCELONA”, d’atracció, atenció i
acompanyament a emprenedors que vulguin establir-se a Barcelona, i en especial a
aquells que desenvolupin projectes turístics innovadors.

>

Assegurar l’assessorament als emprenedors turístics. Aquest assessorament inclou
l’ús d’eines com manuals, documentació, informació, ajudes, plans de viabilitat,
models de negoci, bones pràctiques d’interès, etc., per tal d’ajudar al naixement
d’start-ups.
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Creació de l’Oficina de Tramitació Empresarial de Districte, començant per Ciutat
Vella.

>

Disseny d’un programa a mida en el sector del turisme per acompanyar el procés de
creació d’empreses o projectes emprenedors mitjançant formació, assessorament i
suport en la recerca de finançament.

>

Donar accés al programa de l’escola de dones emprenedores: accions de creació i
creixement empresarial, per aquells projectes turístics promoguts per dones.

Sistemes d’atracció, capacitació i suport empresarials -110102Per tal de millorar l’activitat empresarial relacionada amb el turisme, així com la presència
del turisme en l’entorn empresarial, es proposen un seguit d’actuacions:
>

Sensibilització per posar en valor l’atractiu de la indústria turística com a oportunitat
empresarial.

>

Atenció i acompanyament a emprenedors estrangers en l’àmbit del turisme a través
del projecte de captació de talent i emprenedors estrangers “Do it in Barcelona” de
Barcelona Activa.

>

Crear un canal de comunicació entre el programa “Do it in Barcelona” de Barcelona
Activa i les institucions que puguin rebre emprenedors interessats en desenvolupar
projectes turístics.

>

Adaptació dels continguts de les sessions de treball i formació (creació d’empreses,
sistemes d’adquisició, models empresarials, business networking, suport empresarial
a dones, etc.) a les realitats sectorials turístiques actuals.

>

Continuar enriquint les eines de finançament com el programa microcrèdits, Venture
capital i Start-ups, accés als convenis amb les entitats financeres, business angels,
ICO, recursos públic, entre d’altres, de la Generalitat, Ajuntament-Barcelona Activa
per a nous projectes turístics.

>

Afavorir l’accés de les empreses turístiques a eines de finançament, creixement i
internacionalització.

Fòrums anuals per a emprenedors -110103La introducció del turisme com a element de coneixement i debat en els fòrums i plataformes
d’emprenedors constitueix una proposta que es concreta en les següents actuacions:
>

Dedicar jornades anuals per als emprenedors, a les activitats, les oportunitats i els
reptes que es plantegen en turisme.

>

Desenvolupar en el marc del HIT una àrea especialitzada en iniciatives turístiques.
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Creació d’un servei de referència per a facilitar, donar suport i coordinar les inversions
turístiques a la ciutat:
>

Servei per agilitzar la creació i l’establiment d’empreses turístiques. Aquest servei
hauria d’ajudar a fer més ràpids tràmits administratius i burocràtics d’activitats
turístiques (finestra única i/o VIA T).

>

Figura de responsable municipal pel desenvolupament hoteler/restauració.

Catàleg de projectes i productes d’especial interès -110105Aquesta actuació proposa generar un catàleg de projectes d’especial interès que podrien ser
d’interès per que la destinació Barcelona continuï esdevenint referent turístic.
Aquest recull de projectes rellevants fa referència a productes singulars, projectes
d’indústries creatives, projectes que generin treball a col·lectius amb major taxa d’atur,
instal·lació de seus corporatives i de centres de R+D+i a Barcelona, entre d’altres, i ha de
permetre identificar possibles interlocutors, inversors i operadors amb els que es vol comptar
a Barcelona.

Responsable:

Promoció Econòmica

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Barcelona Activa

Calendari execució: 2011-2015
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Enfortiment del teixit associatiu i millora
de la competitivitat sectorial
Objectiu de l’actuació
Millora del teixit associatiu i la competitivitat sectorial, enfortint les associacions i
gremis dels sectors relacionats amb el turisme; millorant la coordinació entre el
sector privat i l’administració.

A Barcelona, tot i l’existència d’estructures associatives sectorials molt consolidades que
enforteixen i milloren els sectors, s’han detectat mancances i necessitats en alguns àmbits.
En aquest sentit, cal impulsar la col·laboració entre les empreses de cada sector per tal
d’enfortir l’associació i representació de les mateixes a fi de facilitar la seva representativitat i
capacitat de millora sectorial en projectes conjunts de ciutat.
L’actuació que es proposa està enfocada a potenciar les estructures associatives i
l’articulació d’actuacions conjuntes per a la millora dels sectors i la destinació en general. En
alguns casos es tracta de fer possible la vertebració associativa sectorial d’algunes activitats
empresarials, molt poc representades o incipients.
Esdevé necessari, també, que els actuals gremis i associacions sectorials, així com la
Cambra de Comerç de Barcelona i els seus representants, ajudin a superar els reptes que
es plantegen per a Barcelona en general i per a la indústria turística en particular.
L’enfortiment associatiu i la millora de la competitivitat sectorial implica:
Foment de les estructures associatives i de representació -110201En el marc de les estratègies d’enfortiment empresarial de la indústria turística, és important
comptar amb interlocutors de màxima representativitat que estructurin el sector, vetllin per la
seva qualitat, defensin els seus interessos i ajudin a construir projectes comuns entre els
sectors públics i privats.
L’existència de gremis i associacions sectorials “fortes” permet millorar la gestió turística i
també la regulació i ordenació de l’activitat.
Sectors com el dels habitatges d’ús turístic i l’oci nocturn són dos exemples de sectors
prioritaris amb els que cal treballar per tal d’enfortir les seves plataformes associatives i de
representació, ajudar a la seva regulació i control i afavorir el seu desenvolupament
harmònic.
En aquest sentit, aquesta actuació suposa impulsar i ajudar a enfortir els diferents gremis i
associacions vinculades al turisme.
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Coordinació entre l’administració municipal i el teixit associatiu -110202L’existència de gremis i associacions sectorials ha de permetre, entre d’altres coses, millorar
la coordinació entre els agents privats, al mateix temps que s’estableixin mesures d’actuació
conjuntes amb els agents públics.
Entre altres mesures, es consideren les següents:
>

Desenvolupar actuacions conjuntes: dissenyar i millorar els protocols d’actuació per
casos d’emergència, seguretat, entre d’altres, amb acords entre l’administració
municipal, els empresaris, gremis i associacions sectorials.

>

Desenvolupar les actuacions necessàries quant a regulació, control i foment,
comptant amb la interlocució i participació dels empresaris i representants dels
sectors.

>

Fomentar la introducció d’estàndards de qualitat i servei que permetin una millora
dels membres i associats, millorant la reputació dels sectors i una millor comunicació
i transparència al mercat.

Plans de millora de la competitivitat -110203Alguns sectors d’activitat directament o indirecta relacionats amb turisme precisen especial
atenció i recolzament públic a fi de continuar essent competitius.
Per tal de millorar en aquest aspecte, es proposa: impulsar l’elaboració i desenvolupament
de plans d’actuació conjunts per implantar mesures en sectors d’activitat econòmica que així
ho requereixin.
Aquests plans de millora sectorial, impulsats per l’administració municipal i els seus
representants empresarials, hauran de comptar amb les diferents institucions implicades que
disposen de pressupost a tal efecte (Generalitat de Catalunya, Govern espanyol, fons
europeus, entre d’altres).
Es planteja avaluar, conjuntament amb els representants sectorials, la necessitat d’impulsar
plans sectorials de millora competitiva. Des del Pla es plantegen, a priori, els següents:
>

Habitatges d’ús turístic

>

Albergs, “hostels” i residències d’estudiants

>

La Gastronomia i productes enogastronòmics (productes amb denominacions
d’origen o de qualitat, receptes de cuina catalana...)

>

Oci nocturn

>

El comerç tradicional vinculat al turisme
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Responsable:

Promoció Econòmica

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Generalitat de Catalunya i Govern espanyol,
gremis i associacions

Calendari execució: 2011-2015
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Foment de la qualitat, la innovació i les
noves tecnologies
Objectiu de l’actuació
Contribuir a la millora competitiva de la indústria turística mitjançant el foment de la
qualitat, la innovació i les noves tecnologies a l’empresa.

La indústria turística, com qualsevol altra activitat, precisa de la contínua innovació, la millora
de productes, serveis i processos i la incorporació dels avanços tecnològics que han de
permetre fer front a un entorn cada cop més exigent i canviant.
La necessitat d’incorporar nova tecnologia de gestió i coneixement, així com la necessitat
d’innovació i les exigències de qualitat, s’han incrementat molt en els darrers anys. La
qualitat, la innovació i les noves tecnologies són pilars sobre els quals recau una part
important de la capacitat competitiva futura i sostenible. Tot i l’existència d’iniciatives
destacables, els esforços en el camp del turisme tenen, encara, molt recorregut per fer.
Una de les prioritats d’aquest programa és la introducció del turisme com una línia preferent
en les iniciatives i programes que ja es desenvolupen i facilitar el coneixement i accés de les
empreses i agents turístics a plans, programes i eines de recolzament empresarial
(nacionals, estatals i internacionals) per a iniciatives innovadores, de qualitat i noves
tecnologies.
El conjunt d’actuacions incloses en aquesta línia són:
Qualitat pels establiments i la destinació turística -110301Aquesta actuació pretén fomentar la millora contínua de les empreses i els serveis de la
indústria turística de la ciutat, mitjançant l’adhesió a sistemes de qualitat.
Entre altres accions, es proposa:
>

Fomentar la incorporació als diferents sistemes de qualitat existents i que poden ser
útils pel sector. Fomentar l’adhesió a segells de qualitat (des d’ISO’s al segell Q
turística sectorial).

>

Aconseguir certificacions de qualitat en els serveis turístics que presta l’Ajuntament,
com per exemple el servei d’atenció turística al visitant. Aquests serveis resulten
d’especial importància, ja que tenen una funció model per a la resta d’agents i
serveis de la ciutat.
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qualitat SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española de Destinos),
aprofitant la tecnologia i experiència de la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest
programa aprofitaria l’adaptació del sistema fet ja per altres zones de la demarcació
de Barcelona.
>

Impulsar el desenvolupament d’un primer projecte pilot “Q qualitat” en el subsector
dels apartaments turístics (habitatges d’ús turístic) de la ciutat. El treball conjunt amb
l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha de permetre reconduir
alguns dels problemes que actualment presenten aquest tipus d’establiments turístics.

>

Difondre informació sobre els requeriments mínims legals, així com els requeriments
aconsellables des de l’administració municipal, als establiments turístics que operen
a la ciutat en matèria d’accessibilitat, medi ambient, qualitat, RSC, etc.

Foment de la innovació -110302Conjunt de mesures per impulsar la presència i adaptació de la innovació a les empreses
turístiques de la ciutat.

>

Incentivar, mitjançant premis i altres reconeixements, la implantació de projectes
innovadors, tant a nivell d’empresa-projecte, com a nivell de producte, gestió,
processos o comercialització.

>

Adaptar els serveis d’assessorament, suport i informació a les necessitats dels
empresaris turístics amb iniciatives innovadores, aprofitar els serveis de la Cambra
de Comerç de Barcelona en matèria de formació i assessorament empresarial per a
la innovació.

>

Donar ajudes a projectes d’agrupacions innovadores que combinin diferents
subsectors, segments, etc.

>

Establir mecanismes per tal d’aprofitar les innovacions generades susceptibles de
millorar la competitivitat, l’especialització i la diferenciació de l’oferta turística.

>

Desenvolupar taules de treball, premis i reconeixements a les iniciatives i empreses
turístiques innovadores, etc.

>

Formalitzar els procediments que facilitin l’adequada transferència tecnològica entre
les universitats, els centres d’investigació i de recerca i les empreses (BCN LABTUR).

La creació del Centre d’Innovació Turística, BCN LABTUR (que es proposa en el
Programa d’intel·ligència turística), ha de ser la peça clau per tal de donar impuls a la
innovació del sector turístic de Barcelona.
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Conjunt de mesures per impulsar la millora de la base i el coneixement tecnològic per part
dels treballadors i les empreses turístiques de la ciutat, aprofitant l’experiència i les
plataformes i programes de Barcelona Activa, la Cambra de Comerç de Barcelona i altres
agents:
>

Impulsar la generació d’espais virtuals i eines tecnològiques per a la formació de les
empreses turístiques (plataformes on line de formació).

>

Aprofitar l’assessorament a pime’s de la Cambra de Comerç de Barcelona en matèria
de noves tecnologies.

>

Donada l’existència del sistema de capacitació tecnològica de la Generalitat adreçat
a treballadors en general, cal aprofitar el mateix per a una major implicació dels
treballadors del sector turístic.

>

Impulsar la formació i la divulgació tecnològica a través d’equipaments com el
Cibernàrium de Barcelona Activa i el nou centre de capacitació tecnològica per a
professionals.

>

Impulsar la participació en plans tecnològics o de la societat de la informació com el
programa AVANZA.

Centre de capacitació tecnològica per a professionals -110304Desenvolupar un centre de capacitació tecnològica per a professionals de la indústria
turística, que es podria situar al districte 22@, que permeti disposar d’una infraestructura
pública de primer nivell per a la formació d’empreses i professionals de la indústria turística
en les noves tecnologies.

Oportunitats de negoci que es generen pel nou Pla d’Usos (Ciutat Vella) -110305Establir un servei d’atenció, recolzament i assessorament d’empreses i establiments afectats
per mesures normatives municipals o de planificació, d’acord a les oportunitats de negoci
que es generen per noves normatives com el Pla d’Usos de Ciutat Vella. Aquest servei
quedaria sota la responsabilitat de l’Oficina de Tramitació Empresarial de districte (actuació
110101).
Indicadors i estudis per mesurar la competitivitat empresarial -110306Desenvolupar un sistema d’indicadors i estudis per a la mesura de la competitivitat
empresarial de les empreses turístiques o relacionades.
Aquests indicadors i estudis seran una eina a desenvolupar pel futur Observatori Turisme
Urbà BCN (actuació proposada en el Programa 14. Intel·ligència turística).
A tall d’exemple, alguns dels índexs i indicadors que es podrien generar són: l’índex de
competitivitat turística global, índexs sectorials, d’innovació turística, així com altres
indicadors de benchmarking turístics comparatius amb altres ciutats.
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Taules amb empresaris -110307Impulsar la celebració continuada i estructurada de taules empresarials i sectorials per
tractar aspectes sectorials, compartir i analitzar bones pràctiques empresarials i
reptes de futur.
Caldrà comptar amb la implicació de la Cambra de Comerç i els respectius gremis i
associacions sectorials.

Responsable:

Promoció Econòmica

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Generalitat de Catalunya, Govern espanyol,
gremis i associacions

Calendari execució: 2011-2015
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Programa
Nova governança i
finançament
Consell Turisme i Ciutat
Consorci Turisme de Barcelona
Adequació de l’estructura executiva de l’Ajuntament als reptes que planteja el turisme a la
ciutat
Promoció global de ciutat City Marketing
Fons econòmic Turisme i Ciutat
Execució, seguiment i avaluació del Pla Estratègic 2015
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Consell Turisme i Ciutat
Objectiu de l’actuació

Formalitzar un ampli espai de debat i reflexió compartit entre tots els actors implicats
per tal de vetllar pels tres principis del Model Turístic proposat: coherència amb el
Model de Ciutat, equilibri ciutadà - visitant i sostenibilitat, com a garantia de l'èxit a
llarg termini.

Al llarg del procés d’elaboració del Pla s’ha constatat la necessitat de relacionar turisme i
ciutat en un mateix espai.
Un espai on conflueixin el més ampli ventall d’actors públics i privats, involucrats en
l’esdevenir del turisme i la ciutat.
Es proposa disposar d‘un ampli espai de participació, consell, contrast i seguiment de les
línies mestres del Pla i en especial del Model Turístic proposat, per tal de legitimar el procés
endegat durant el procés de reflexió 2008-2010.
Es planteja un Consell que operi a modus de “Senat” amb una composició que respongui als
criteris de transversalitat i màxima representació.
Aquest Consell ha de ser entès com un òrgan de participació i consell, d’ampli abast
institucional.
Composició i funcions -120101El Consell tindria una funció assessora i de consell, essent la seves principals funcions :
>
>
>
>

Diagnosticar i valorar el grau d’adequació de l’activitat turística al Model Turístic
proposat i, en especial, als seus principis inspiradors
Proposar a estudi mesures per tal de fer efectiva l’adequació al model
Revisar i proposar periòdicament ajustos del Model als nous escenaris
Emetre informes anuals de valoració i seguiment del Pla

Proposta de Composició
Cal considerar un ampli ventall de membres representatius de les diferents sensibilitats i
realitats en relació al turisme i la ciutat.
Sembla idoni que un Consell d’aquestes característiques fos presidit per l’Alcalde de
Barcelona i que comptés amb una Vicepresidència primera de la Cambra de Barcelona.
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Membres
Membres de l’Ajuntament, de la Cambra de Comerç i de Turisme de Barcelona,
institucions rellevants com la Fira, el Port, l’Aeroport, Transports Metropolitans de
Barcelona..., institucions supramunicipals com l’AMB, la Diputació de Barcelona, la
Generalitat i Turespaña, experts nacionals i internacionals, persones rellevants de la
ciutat, entitats econòmico-socials com Foment, PIMEC, CC.OO, UGT..., entitats
ciutadanes i culturals com la FAVB, el FAD, les Universitats, el Liceu, el Palau, l’Auditori i
el FCB, entre d’altres.

Responsable:

Promoció Econòmica

Agents implicats:

Alcaldia, Cambra de Comerç, Turisme de Barcelona

Calendari execució: 2011
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Consorci Turisme de Barcelona
Objectiu de l’actuació

Promocionar la Destinació Barcelona, tant internament (ciutadà), com externa, en el
marc de la política turística municipal consensuada fruit del Pla Estratègic de
Turisme de la Ciutat de Barcelona 2015.

Adaptar Turisme de Barcelona al nou Model Turístic establert pel Pla Estratègic de Turisme
2015, on aspectes com el nou lideratge municipal, la visió àmplia del fenomen turístic, la
coordinació empresarial i institucional d’ampli abast, la necessitat d’un major pressupost i els
nous límits territorials de la promoció turística, en són aspectes clau a considerar.
Antecedents
L’objectiu essencial de Turisme de Barcelona, segons els seus estatuts fundacionals, és la
promoció i foment del turisme i el comerç a la ciutat de Barcelona.
La presidència del Consell General recau en l’Alcalde, i la Presidència Executiva en el
President de la Cambra de Comerç o persona a qui delegui. Aquest esquema, similar al de
la Fira, ha permès que el lideratge executiu del Consorci hagi estat en mans del sector privat.
L’aportació econòmica inicial, que s’ha mantingut fins l’actualitat, es distribueix en un 50% a
càrrec de l’Ajuntament, un 47’36% Cambra i el 2,64% restant per part de la Fundació
Barcelona Promoció. Tanmateix, les aportacions institucionals han anat reduint el seu pes
específic en el pressupost de Turisme de Barcelona, representant l’any 2009 poc més del
6% del total dels ingressos de la institució, que van arribar a més de 34 milions (ingressos
bruts). Actualment, les partides pressupostàries més importants en els ingressos i les
despeses corresponen a la comercialització de productes i serveis turístics.
El Consorci treballa per promocionar la ciutat com a destinació turística; a través de diferents
línies o programes, ofereix un ventall de productes i serveis adreçats al sector turístic
professional i al turista individual.
Dues grans línies d’actuació defineixen el treball de Turisme de Barcelona: d’una banda, la
promoció turística de la ciutat a l’exterior, incidint especialment en els agents
d’intermediació i prescriptors; d’altra banda, l’atenció turística a la ciutat a través de la
xarxa d’oficines, que consta d’una vintena de punts distribuïts arreu de la ciutat.
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Quant a l’estructura financera de Turisme de Barcelona, val a dir que és molt depenent de
l’evolució de l’activitat turística, ja que tan sols un petit percentatge del pressupost prové de
les aportacions fixes dels patrons (actualment són poc mes del 5% de la totalitat), essent la
resta fruit de la capacitat de gestió i comercialització de diversos productes turístics (com és
el cas del Bus Turístic). A diferència de les principals ciutats competidores com Madrid,
París, Londres o Viena, on les aportacions publiques, ja sigui directament o a través de
impostos com la “taxa de sejour”, són majoritàries.
Els pactes fundacionals i l’actual estructura financera de Turisme de Barcelona, fa que es
doni prioritat a les accions amb alt retorn (més visitants vol dir més ingressos per l’ens), no
considerant prou accions més globals i a mig i llarg termini (aposta per noves àrees i
atractius de la ciutat, per exemple).
S’evidencia, doncs, la necessitat d’obrir noves fórmules de finançament complementàries
que donin més recursos, més estabilitat als ingressos i una major adequació als objectius de
promoció turística de la ciutat.
En comparació amb altres ciutats, a Barcelona el balanç d’ingressos de fons públics en
relació als auto-generats és força desproporcionat:

Anàlisi de la font d’ingressos per les agències de màrqueting turístic de ciutats que li fan competència

Benchmarking: Fonts d'Ingressos
• Les mega-ciutats com Londres i Nova York estan altament
subvencionades pel govern local i depenen molt poc
d’ingressos auto generats.
• New York – 56% del pressuposto
• Londres – 78% del pressupost
• Els ingressos auto generats per les mega-ciutats com
Londres i Nova York oscil·la entre un 5% - 10%
• Pel contrari les ciutats més petites com Viena i Berlín han
d’auto generar una part molt important del seu pressupost
• Els ingressos auto generats per Barcelona superen el 90%
del total.

Font: Memòries anual 2008 for (New York; Londres; Viena; Berlin; Barcelona)

Turisme de Barcelona ha de moure una facturació (bruta) de 35 milions (pressupost del
2009) per a poder destinar a promoció directa de la ciutat poc més de 5 milions. En canvi,
les agències de ciutats de referència gasten entre 17 i 25 milions d’€ en activitats de
màrqueting i promoció.
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Benchmarking del pressupost anual de màrqueting turístic de ciutats competitives (any cobertura 2008)
Visit London Ltd – pressupost 33 Milions

Viena Tourism Board – pressupost 27 Milions

(26.1 Milions de Visitants – 2008)
Despeses de l’agència

(4.5 Milions de Turistes en hotel - 2008)
Millions €

Despeses de personal
Despeses d’operació i despeses generals
Despesa total en Màrqueting i promoció

6.037
1.653
24.927

No 1 Destinació Turística

%

19%
5%
75%

Despeses de l’agència

Despeses de personal
Despeses d’operació
Despesa total en Màrqueting i promoció

Milions €

%

7.046
2.981
17.073

26%
11%
63%

No 1 Destinació MICE
Font: Vienna Tourism Review 2008

Font : Visit London annual review 2008

Despesa de màrqueting equivalent:
London 0,97 euros/visitant
Viena 3.7 euros/visitants (hotel)
Barcelona 0.42 euros/visitants (tots allotjaments)
Barcelona 0.75 euros/visitants (allotjats en hotel)

Principals canvis proposats -120202Caldria, doncs, que els membres fundadors de Turisme de Barcelona (Cambra de Comerç i
Ajuntament) endeguessin un “procés reconstituent” del Consorci que permetés:
>

Dotar al Consorci Turisme de Barcelona d’una major capacitat executiva, ampliant i
enfortint el lideratge de la Cambra per tal de fer front a la promoció turística de la
ciutat (enfortint la direcció i simplificant els òrgans de decisió).

>

Assegurar un major discurs de ciutat i més visibilitat municipal (visualització de
l’Alcalde com a màxim representant del Consorci).

>

Millorar i assegurar un major finançament net per a la promoció i atenció turística
(Veure 120502. Fons Turisme i Ciutat).

>

Incorporar nous actors econòmics i institucionals que permetin un millor aprofitament
de sinèrgies (Port, Aeroport, Fira, TMB, institucions culturals de rellevància).

>

Incorporar nous agents territorials que permetin una més adequada promoció
(Diputació, AMB, Generalitat...).
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Les funcions principals a desenvolupar pel Consorci haurien de seguir essent:
>

Promoció turística

>

Atenció al visitant

>

Creació i gestió de productes / serveis turístics

Àmbit territorial d’actuació
Seguint els plantejaments dibuixats en el Programa 01. Destinació Barcelona, l’horitzó de la
promoció i atenció turística va més enllà dels límits territorials de la ciutat, esdevenint un
marc territorial variable que depèn dels mercats, motivacions i millora de les infraestructures
de transport.
La gestió global de l’activitat turística, en les seves vessants de planificació, promoció,
atenció i gestió (entre d’altres), hauria de ser considerada en un marc territorial que aniria
entre l’AMB i (el projecte de) la nova vegueria del Barcelonès que incorpora les 7 comarques
que conformen l’actual Regió Metropolitana de Barcelona.
És aquest l’àmbit territorial natural per a una efectiva governança de l’activitat turística de
Barcelona, tant des del punt de vista de la seva competitivitat com per una més eficient
gestió.
En aquest Pla es planteja una evolució gradual dels òrgans actuals fins arribar a un
veritable govern turístic metropolità.
El primer pas en aquest aspecte es concreta, per una banda, amb la proposta de
incorporació de la Diputació de Barcelona al Consell general Turisme i Ciutat i, per altra
banda, amb la incorporació de la mateixa als òrgans de govern de Turisme de Barcelona.

Responsable:

Promoció Econòmica

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Turisme de Barcelona

Calendari execució: 2010-2011
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Adequació de l’estructura executiva de
l’Ajuntament als reptes que planteja el
turisme a la ciutat
Objectiu de l’actuació

Impulsar el rol municipal adequat en el camp del turisme que permeti tant facilitar
l’activitat turística com la seva millor adequació a la realitat urbana a través dels
instruments competencials de representació, gestió i coordinació interdepartamental
necessaris.

Tal com s’ha constatat en el transcurs de l’elaboració del Pla Estratègic de Turisme i aquest
document posa de manifest de manera reiterada en molts dels seus apartats, són molts els
àmbits de gestió de la ciutat on la dimensió i la importància adquirides per l’activitat turística
requereixen respostes adequades a les seves característiques.
L’Ajuntament, òbviament, no ha deixat de fer front als requeriments que ha plantejat
l’afluència creixent de visitants a Barcelona. Els instruments executius de gestió de la ciutat
han donat resposta, cadascun des de la perspectiva que li és pròpia, a aquesta realitat que
s’ha fet present de manera progressiva en el transcurs de les darrers dues dècades.
El que en aquest Pla Estratègic es posa de manifest és la necessitat de donar una
perspectiva unitària a aquestes polítiques per millorar la seva visibilitat i eficiència. No és
suficient – per bé que segueix essent essencial – l’impuls municipal a les polítiques de
promoció del turisme a través del consorci de Turisme de Barcelona (vegeu punt 1202). Cal
també que “en nom del turisme”, i de manera coherent a l’esforç de promoció que es realitza,
s’alineïn adequadament les actuacions de les diferents àrees municipals per tal que la seva
resposta es doni des de la perspectiva global de la gestió del Turisme a la ciutat, donant
resposta als dos grans objectius que han presidit l’elaboració d’aquest Pla: afavorir la millora
de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona i millorar-ne el seu encaix.
Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona -120301Atès el caràcter d’activitat econòmica i a la importància de primer ordre que té per a la ciutat,
la coordinació de les polítiques de turisme de l’Ajuntament està ben encaixada en
l’estructura de la seva Àrea de Promoció Econòmica.
Durant els anys 2003-2007 ja va hi va haver una “Direcció de Turisme i Qualitat de Vida” que
va iniciar aquest camí a partir de les mateixes conviccions. A l’any 2010, amb l’impuls
d’aquest Pla i en el marc de la reordenació de la citada àrea de Promoció Econòmica, s’ha
formalitzat la creació de la Direcció de Promoció Territorial i Turisme, amb un contingut que
respon a les reflexions del Pla
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En aquest nou context , la Direcció de Turisme incorpora també la funció de Promoció
Territorial. Aquesta vinculació del turisme amb el territori dóna coherència a l’actuació en
aquest camp i afavoreix una major implicació dels Districtes en el turisme.
La creació d’aquesta direcció, en el marc d’una reordenació més amplia, no ha suposat cap
increment ni de cost ni de dimensió en l’estructura municipal.
Un cop creada, caldrà que es potencií des del punt de vista de les seves funcions i recursos.
Aquesta Direcció, amb les funcions que li són assignades, ha de permetre fer realitat i
evidenciar i un salt significatiu en la gestió municipal de l’activitat turística.
La Direcció de Turisme, junt amb el Consorci Turisme de Barcelona i el Consell General
Turisme i Ciutat, han de ser els tres principals eixos a través dels que es faci realitat la
governança del nou model del turisme a Barcelona.
Funcions principals
Les funcions que la Direcció de Turisme hauria d’anar assumint efectivament en un horitzó
temporal no més enllà de 2011, serien:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Planificació turística: plans i estudis
Desenvolupament i suport a la política turística municipal
Relacions entre l’Ajuntament i les altres administracions
Relacions amb els sectors econòmics associats al turisme per a facilitar-ne la seva
activitat.
Proposta de mesures de millora de l’activitat turística
Proposta de mesures de ordenació i control de l’activitat turística
Proposta de mesures de minimització de l’impacte
Suport tècnic a barris i districtes
Foment de la millora de la indústria turística (amb coordinació amb la Cambra de
Comerç. Veure Programa 11. Suport i Partenariat amb la indústria)
Coordinació interdepartamental en matèria turística
Secretaria de la Taula Tècnica Municipal Turisme i Ciutat (Veure Actuació 12.3.2)
Impuls, seguiment i avaluació Pla Estratègic de Turisme 2015
Impuls al desenvolupament d’un l’0bservatori i centre d’innovació turística
Impuls a la relació entre esdeveniments de ciutat i l’activitat econòmica dels sectors
econòmics implicats.

Com a primera mesura caldrà desenvolupar el contingut de les funcions esmentades i
establir l’organigrama idoni per tal de fer-ho efectiu en el marc d’una màxima eficiència de
recursos, considerant el seu desplegament efectiu en un període no més enllà de dos anys.
Taula Tècnica Municipal Turisme i Ciutat -120302Si bé, tal com ja s’ha dit, la coordinació de les polítiques de turisme correspon a l’Àrea de
Promoció Econòmica, els diferents àmbits en els que es concreten les actuacions que són
necessàries fan imprescindible una aproximació interdepartamental, i això requereix que en
el sí de l’Ajuntament es disposi d’un espai comú de treball.
Al llarg de la primera fase d’elaboració del present Pla Estratègic de Turisme 2015, es va
posar de manifest la necessitat de constituir un Grup de Treball Municipal que integrés als
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encaix a la ciutat.

Com a conseqüència d’això, el juny de 2009 es creà per Decret d’alcaldia la Taula Tècnica
Municipal Turisme i Ciutat, que “es configura com un instrument de coordinació transversal
amb facultat de generar encàrrecs a l’organització municipal, sense facultats resolutives i
vinculada als òrgans de l’administració municipal executiva”.
El seu caràcter tècnic i instrumental no ha d’amagar l’aportació innovadora que representa
en la gestió del turisme en l’àmbit local.
Com en el cas de la Direcció de Promoció Territorial i Turisme, la seva creació no suposa
cap increment ni de la dimensió ni del cost de l’estructura municipal. Els membres de la taula
són en tots els casos persones de les diferents àrees amb responsabilitats concurrents en
l’àmbit de la gestió de l’impacte del turisme a la ciutat.
Funcions i composició
>

Alinear les actuacions de les diverses àrees municipals en la gestió de l’impacte del
turisme a la ciutat.

>

Proposar mecanismes que permetin anticipar els impactes dels fluxos turístics en la
gestió municipal.

>

Proposar mesures de millora que incideixin en la gestió del turisme en relació a la
ciutat.

>

Proposar el Pla Director de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona que integri el
conjunt d’actuacions per internalitzar, en la gestió municipal, les propostes de Pla
Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona.

>

Estudiar l’evolució dels indicadors, tant de concessió de llicències com de tasques
d’inspecció, dels habitatges d’ús turístic.

>

Proposar mecanismes que garanteixin l’homogeneïtat del tracte que es dóna a cada
districte a les problemàtiques del turisme en relació a la ciutat.

Composició
President: Gerent Municipal
Secretari: Director Promoció Territorial i Turisme
Composició actual: Representants tècnics dels diversos sectors i àrees implicades.
>
>
>
>
>
>
>
>

Gerència Municipal
Promoció Econòmica
Medi Ambient
Seguretat - Guàrdia Urbana
Mobilitat
Inspecció i Llicències
Urbanisme
Educació, cultura i benestar
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> Districte Ciutat Vella

Es proposa:
> Incorporar com a membres de la Taula a la Direcció General del Consorci Turisme de
Barcelona i d’altres districtes amb especial incidència en matèria de turisme.
> Que la Taula Tècnica Municipal Turisme i Ciutat sigui la taula on es coordini el Pla Director
Municipal del Turisme, que sorgirà fruit del present Pla Estratègic.
> Vincular la Taula amb la posta en marxa i operativa del Centre Municipal d’Operacions
(veure Actuació 1305 Centre Municipal d’Operacions).

Responsable:

Promoció Econòmica i Gerència Municipal

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Medi Ambient, Prevenció, Seguretat i Mobilitat,
Guàrdia Urbana, Inspecció i Llicències, Urbanisme, Educació, Cultura i
Benestar, Coordinació Territorial, Districte Ciutat Vella, altres districtes

Calendari execució: 2010-2012
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Plataforma per a la Promoció de la ciutat
City Marketing
Objectiu de l’actuació

Contribuir al millor posicionament internacional de la ciutat per tal de facilitar la
generació de valor, fonamentalment econòmic, mitjançant la captació de talent,
empreses, inversions, visitants i grans esdeveniments, contribuint a la millora de la
qualitat de vida dels seus ciutadans.

La promoció turística va molt lligada a la promoció global de ciutat, per la qual cosa cal
dotar-la d’òrgans i espais formals del que podem anomenar City Marketing, tal com ja fan les
seves principals competidores.
Uns objectius i estratègia comuna, així com una major i millor coordinació de totes les
tasques promocionals que Barcelona du a terme, facilitaria, donaria coherència i alinearia la
promoció turística amb la resta, fet que l’ajudaria a guanyar en eficàcia i eficiència.
Les ciutats i la globalització
En l’actualitat, la globalització de l’economia i l’aparició de noves destinacions, comporten el
fenomen de deslocalització. El món s’ha convertit en un lloc més petit i més pla. La majoria
de les ciutats ofereixen seguretat pública, infraestructures de qualitat, oportunitats
d’ocupació, oferta educativa i universitària, instal·lacions de salut, plantilla de treballadors
qualificats, qualitat de vida i diversitat cultural.
Els diferents públics objectiu de les ciutats tenen la possibilitat de realitzar una mateixa
activitat en múltiples emplaçaments. En conseqüència, la marca juga un paper cada vegada
més creixent per a la ciutat. La marca l’ajuda a l’hora de diferenciar-se de les altres ciutats
per competir i ser escollida.
El màrqueting urbà o City Marketing és un concepte global que tracta de traslladar
l’enfocament i les eines de màrqueting i de conceptes com el de marca, que s’apliquen a
una empresa o producte, a la ciutat. Actua gestionant la relació que les marques tenen amb
el públic objectiu per posicionar-se clarament davant els qui es dirigeix, cercant la satisfacció
de les necessitats de tots els seus stakeholders: població local, visitants, turistes, empreses,
inversors, associacions, acadèmics, polítics, entre d’altres.
Segons l’Índex de ciutats d’Anholt de l’any 2009, Barcelona és la sisena millor marca del
món, després de París, Sidney, Londres, Roma i Nova York. La gestió de la marca ciutat a
Barcelona és un tema prioritari per l’Ajuntament, que ja en els darrers anys ha iniciat
actuacions a través del Departament de Promoció Econòmica, tot potenciant la marca
Barcelona entre les empreses privades de la ciutat, amb l’objectiu de fomentar acords amb
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marca Custo Barcelona i Mango MNG).

Un nou espai públic-privat
Cal un espai/plataforma, preferentment vinculada al Sector de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Barcelona, de caràcter mixt (públic-privat), amb lideratge públic.
Amb representació de tots aquells àmbits / sectors amb major protagonisme pel que fa a la
projecció internacional de Barcelona (turisme, esport, cultura, moda, el disseny, i les
universitats, entre d’altres).
Funcions necessàries
Una nova plataforma hauria de contemplar les següents funcions:
>
>
>
>
>

Definir i planificar el posicionament estratègic de la ciutat
Desenvolupar i gestionar legal i estratègicament la marca Barcelona
Generar contingut (audiovisual, per exemple)
Coordinar les actuacions estratègiques dels sectors implicats en matèria de promoció
internacional
Liderar la captació de grans esdeveniments

Públics Objectiu
Les actuacions anirien encaminades a la captació, fonamentalment, de:
>
>
>
>
>
>
>

seus institucionals
empreses
emprenedors,
talent
inversions
visitants
grans esdeveniments esportius, musicals i culturals

Etapes
Es planteja el seu desenvolupament en dues etapes:
>

Etapa 1: Barcelona World (2010)

>

Etapa 2: Barcelona Marketing Platform (2011)

Barcelona World -120401Com a primer pas, es planteja aprofitar la recent creada Barcelona World mitjançant la
Mesura de Govern “Posicionament econòmic global de Barcelona a través de l’estratègia
de desenvolupament i promoció de la marca Barcelona”, del passat 28 de juny de 2010
(Veure Annex Barcelona World).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barcelona World és un instrument de gestió i desenvolupament de la marca Barcelona que
ha de permetre, a través de la col·laboració públic-privada, conèixer l’estat i evolució de la
marca ciutat, així com definir estratègies de posicionament de la mateixa.

Es tracta de crear un model propi d’instrument de gestió i promoció de la marca per a
Barcelona tal com ja fan algunes de les principals ciutats capdavanteres del món.
És una plataforma de participació públic-privada, amb transversalitat sectorial i àmbit
territorial metropolità d’actuació.
Tal com es descriu a la esmentada Mesura de Govern:
“La missió de la plataforma marca ciutat Barcelona / World és la de disposar del
coneixement estratègic sobre la percepció global de la marca ciutat i els valors a ella
associats, per tal de que conjuntament amb els principals actors econòmics de la ciutat i la
seva àrea d’influència, definir estratègies per a millorar-ne el posicionament i potenciar la
competitivitat d’aquelles empreses i sectors econòmics que apostin per Barcelona com a
base global d’operacions”.
Barcelona Marketing Platform -120402En una segona etapa, i un cop consolidada la primera, seria recomanable donar un pas més
i avançar cap a un espai formal de City marketing que integrés la plataforma Barcelona
World i assumís també les funcions de coordinació de les actuacions estratègiques dels
sectors implicats en matèria de promoció internacional i liderés la captació de grans
esdeveniments per la ciutat (una etapa del Tour, uns campionats esportius o l’inici de la gira
mundial del Circ de Soleil, per posar alguns exemples), assegurant un calendari al llarg de
tot l’any.
Caldrà valorar:
>

Si cal encarregar la coordinació de l'estratègia de màrqueting i de promoció de la
ciutat a una entitat específica, ja creada o que es crearà per a realitzar aquesta tasca.

>

L’abast d’Stakeholders del territori amb els que comptar: ciutadans, visitants,
inversors, mitjans de comunicació, institucions públiques, administracions,
agrupacions de veïns, món cultural, esportiu i artístic, universitat, estudiants,
empresaris, productors de pel·lículesc, constituint un equip amb representants de
tots ells i integrar l’equip en la definició i la planificació de les activitats de la gestió de
la marca ciutat.

>

Desenvolupar un portal que serveixi de porta d’entrada global a tot visitant i resident
interessat en la ciutat de Barcelona per viure, gaudir, visitar, estudiar, treballar,
invertir, rodar pel·lícules...

Responsable:

Promoció Econòmica

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Turisme de Barcelona, Comunicació Corporativa i
Qualitat, Programa Barcelona Events, Turisme de Barcelona, Institut
Barcelona Esports, ICUB, empreses i altres sectors implicats

Calendari execució: 2010-2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------162
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barcelona World Annex

Annex Barcelona World
A continuació s’adjunta un extracte de la mesura de govern ““Posicionament econòmic
global de Barcelona a través de l’estratègia de desenvolupament i promoció de la marca
Barcelona”, del passat 28 de juny de 2010.
“En l’economia global, els territoris es converteixen en un dels elements més importants i crítics per la
competitivitat. La localització geogràfica, la connectivitat, el capital humà, els costos dels factors de
producció, la iniciativa emprenedora, l’obertura a l’exterior, la capacitat per acollir nous membres a la
comunitat, el lideratge intern, la dimensió del mercat interior, les infraestructures de recerca, la qualitat del serveis
públics i empresarials, els nivells de cohesió i seguretat, la sostenibilitat, la relació cooperativa entre els sectors
econòmics, la innovació, la col·laboració públic-privada, entre molts altres factors, configuren la complexitat
multidimensional de la competitivitat dels territoris actualment.
Entre aquests factors, els economistes coincideixen que la “marca ciutat” és l’element aglutinador de tots
aquests elements i permet sintetitzar la percepció que des de l’exterior es t d’un territori.
Els diferents països, regions i ciutats intenten atraure les millors empreses, professionals i institucions i, al mateix
temps,situar el millor possible en els mercats exteriors les seves empreses i productes. És en aquest escenari,
on cada vegada hi ha més competidors i les ofertes s’assemblen més, on la “marca” adquireix un paper tan
determinant. Hem d’entendre la “marca” com el conjunt d’associacions o atributs tangibles i intangibles que fem o
donem a un producte, concepte o territori. Una “marca” ben construïda i gestionada és un actiu per les empreses:
obre portes, permet aconseguir notorietat i preferència, genera confiança i permet fidelitzar clients. La “marca
ciutat” ha esdevingut, doncs, un indicador a la vegada que un instrument per potenciar la competitivitat dels
territoris i,és en aquest sentit que amb aquesta mesura de govern, l’Ajuntament de Barcelona passa a definir una
estratègia per tal de potenciar i preservar la marca Barcelona.
Per què, és avui Barcelona una “marca” en els mercats internacionals? Creiem fermament que sí, que el nom de
Barcelona ajuda positivament a les nostres empreses a introduir-se en els mercats exteriors i a vendre. Això és
així, especialment després dels Jocs Olímpics de 1992, que ens van permetre situar Barcelona en el mapa i
construir associacions positives i empatia vers a tot allò relacionat amb la ciutat.
Aquest posicionament internacional de Barcelona s’ha traduït en el creixement del nombre de visitants a
Barcelona, tant per oci com per negoci, en la cada vegada més abundant presència a Barcelona de talent
innovador i creatiu disposat a emprendre i treballar a la ciutat, i en l’ús de la marca Barcelona per empreses de
diferents sectors per tal de posicionar-se en els mercats globals.
Els indicadors i rànquings que des de diferents òptiques mesuren el posicionament global de les ciutats indiquen
una forta potència global de la marca Barcelona que en el context de crisi econòmica actual ha de ser
precisament un dels elements en els quals potenciar la competitivitat de Barcelona i les seves empreses.
Paral·lelament s’ha anat consolidant el nom de Barcelona com una gran marca, que s’identifica amb
aspectes com l’avantguardisme, la creativitat, el disseny, l’esperit treballador, la qualitat, la recerca i la
innovació, etc., valors tots positius que irradien sobre els nostres professionals, empreses i productes.
La ciutat ofereix la seva marca a aquells sectors econòmics amb un valor afegit respecte altres ciutats i en els
quals la promoció exterior pot ser especialment útil per a les empreses barcelonines.
Així, al llarg dels anys s’han identificat sectors econòmics amb un gran potencial de creixement i s’han anat
creant plataformes públic-privades per projectar-los internacionalment. Aquest procés és constant i incorpora
noves plataformes a mesura que s’identifiquen nous sectors estratègics amb gran projecció de futur.
Una estratègia de posicionament de la marca Barcelona ha de permetre enfortir els sectors econòmics més
competitius de la ciutat, establir sinèrgies entre ells a través de la cooperació intersectorial i la identificació de
noves oportunitats de negoci i nous nínxols de mercat, així com afavorir i potenciar l’atracció i retenció de talent
creatiu i innovador que reforci a través del capital humà la competitivitat empresarial. Aquesta mesura de govern
te precisament per objectiu impulsar aquest element competitiu de la marca ciutat, tenir un major coneixement de
la seva potencialitat i facilitar que el teixit econòmic en pugui treure un major rendiment.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avui ja existeixen 12 plataformes de col·laboració públic-privada que utilitzen la marca Barcelona:
Turisme de Barcelona, Barcelona Centre Financer, Barcelona Centre Logístic, Barcelona Centre Mèdic,
Desenvolupament de la Dieta Mediterrània, Barcelona Centre de Disseny, Fòrum Ambiental, Barcelona
Centre Universitari, Barcelona Aeronàutica i de l’Espai, Barcelona Digital, Barcelona Media, BioRegió de
Catalunya a través de la marca Barcelona BioTech.
L’objectiu és sumar esforços i aprofundir en la línia de col·laboració públic-privada. La filosofia de base és
articular voluntats cap a objectius compartits, ajudar els nostres operadors econòmics a obrir mercats, a competir
i a aprofitar el prestigi de la Marca Barcelona.
Sobre la importància d’una estratègia de “marca ciutat”, el Pla Estratègic Metropolità, a través de la seva
Comissió de Prospectiva Econòmica,presidida per Maria Reig, ha aglutinat a més de 200 personalitats del món
de l’empresa i l’economia, n’ha extret alguna de les principals conclusions preliminars dels seus treballs. És en
aquest sentit precisament que aquesta mesura de govern vol potenciar la marca ciutat com a element de
competitivitat econòmica i enfortiment dels nostres sectors econòmics”.

Barcelona World: instrument de gestió i promoció de la marca Barcelona
“Tenint en compte el context anterior, mitjançant aquesta mesura de govern, l’Ajuntament, juntament amb el teixit
econòmic de la ciutat impulsarà un instrument de gestió i desenvolupament de la marca Barcelona que
permeti a través de la col·laboració públic privada, conèixer l’estat i evolució de la marca ciutat, així com
definir estratègies de posicionament de la mateixa.
Ja són diferents les ciutats que compten amb instruments de gestió i promoció de la seva marca ciutat i en
aquest sentit es considera imprescindible que Barcelona, atès el seu posicionament com a marca global i la
importància de la mateixa per la competitivitat de les seves empreses, compti amb un instrument formal que
permeti fer un seguiment de la imatge de Barcelona al món, monitoritzi l’evolució de Barcelona en els principals
indicadors i rànkings de ciutat i permeti definir estratègies de posicionament i gestió de la marca
En aquest sentit es tractaria de crear un model propi d’instrument de gestió i promoció de la marca per a
Barcelona a l’estil de les que ja han desenvolupat algunes de les ciutats capdavanteres com
NYC&Company, Amsterdam Partners, Berlin Partner o el recentment presentat Greater Sydney Partnership.
D’altres ciutats tenen també instruments de gestió de marca, però els instruments mencionats són els que millor
il·lustren l’esperit amb el que neix la plataforma Barcelona World: participació públic-privada, transversalitat
sectorial i àmbit territorial metropolità d’actuació.
Barcelona / World serà l’instrument a partir del qual s’articularà un conjunt d’operadors empresarials per tal de fer
les primeres passes que permetin una gestió integral de la imatge exterior de Barcelona i la seva àrea
d’influència metropolitana. El component metropolità d’aquesta aposta és clar i estratègic i en aquest sentit,la
plataforma de gestió de la marca Barcelona “Barcelona / World” naixerà ja amb un component
metropolità.
L’element bàsic i constituent de la plataforma marca ciutat és el de la participació empresarial i sectorial en la
mateixa. En el nucli fundacional d’aquesta plataforma es convidarà a participar a alguns dels representants
empresarials d’empreses locals influents globalment en els seus respectius sectors.
D’aquesta manera, la plataforma “Barcelona / World” neix amb una plena vocació empresarial i
multisectorial, oberta a les principals empreses que des de Barcelona projecten la seva imatge al món i ajuden a
posicionar la ciutat i la seva àrea d’influència en els mercats globals. Empreses, aquestes,
plenament interessades en una gestió integral de la marca ciutat que els permeti millorar la seva presa de
decisions estratègiques a partir del coneixement profund de la imatge que Barcelona projecta al món.
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d’alt nivell d’empreses de referència global i base local en els diferents sectors crítics de la nostra
economia com són l’automoció, la moda, la recerca bàsica, clínica i aplicada, la salut, les noves
tecnologies, l’esport,el turisme, les ciències de la vida, la gastronomia, el finançament, els serveis
empresarials, el disseny i la creativitat, els mitjans de comunicació, l’audiovisual i les indústries
gràfiques, l’arquitectura, professionals de la publicitat o el comerç.
La plataforma marca ciutat neix amb el nom “Barcelona / World” amb la vocació de deixar clar des del
primer moment que la imatge exterior de Barcelona i els valors que aquesta transmet internacionalment són els
principals focus d’atenció. Un concepte, Barcelona World, plenament en sinergia amb la presència exterior
de Barcelona al món que ha començat en aquest mandat a través de l’estratègia impulsada amb la
obertura dels diferents Consolats de Mar a algunes de les principals ciutats del planeta com Nova
York,París, Berlin, London, Shangai, Hong Kong, Istanbul, Dubai, Mèxic, Buenos Aires, Califòrnia,
Singapur, o El Caire. Una peça, els Consolats de Mar que sens dubte serà estratègica, no només en la
consecució d’informació qualitativa sobre el posicionament de Barcelona, sinó que també serà d’utilitat en e
desplegament de les estratègies que es requereixin impulsar”.

Objectius i eixos estratègics de Barcelona/ World
“La plataforma marca ciutat “Barcelona / World” neix amb la visió de que Barcelona i la seva marca ciutat
siguin un element crític de competitivitat per a les empreses i sectors estratègics de Barcelona i la seva
àrea d’influència en el context internacional
La missió de la plataforma marca ciutat “Barcelona / World” és la de disposar del coneixement estratègic
sobre la percepció global de la marca ciutat i els valors a ella associats, per tal de que conjuntament amb els
principals actors econòmics de la ciutat i la seva àrea d’influència, definir estratègies per a millorar-ne el
posicionament i potenciar la competitivitat d’aquelles empreses i sectors econòmics que apostin per Barcelona
com a base global d’operacions.
Els objectius estratègics de què es dotarà la plataforma Barcelona / World seran de forma sintètica:
Disposar del coneixement necessari sobre els atributs de la marca ciutat a través de la potenciació de
l’Observatori Barcelona per tal d’incloure en el mateix la recerca relativa a la intel·ligència de marca.
Monitoritzar el posicionament de Barcelona en els diferents rànquings internacionals de competitivitat
urbana.
Definir conjuntament amb els actors empresarials les estratègies necessàries per millorar el posicionament
internacional de les empreses globals amb base local a Barcelona,així com definir estratègies per a l’atracció i
retenció de talent internacional innovador i creatiu.
Definir estratègies integrals de gestió de la marca ciutat per tal que les diferents plataformes globals de promoció
de Barcelona impulsin estratègies coherents de promoció internacional, així com facilitar
informació per a la presa de decisions referent a la promoció internacional als diferents actors empresarials de la
ciutat.

Els eixos inicials de treball de la plataforma Barcelona / World de marca ciutat seran:

EIX 1. POSAR EN MARXA L’OBSERVATORI BARCELONA / WORLD
Observatori que a través de les més modernes tècniques d’intel·ligència de marca qualitatives i quantitatives
permetrà conèixer el posicionament i valors de la marca Barcelona entre diferents col·lectius d’influència global
com el món econòmic, empresarial, mitjans de comunicació, creadors d’opinió, i persones en diferents segments
d’edat, gènere, condició segmentats també per procedència geogràfica.
També tindrà la funció d’estudiar les millors pràctiques en matèria de gestió de marques ciutat existents al món:
la forma en que s’organitzen les plataformes, l’estratègia marc que segueixen i el pla d’accions que duen a terme
i el sistema de finançament del que disposen.
Aquest observatori s’incardinarà en l’existent Observatori Barcelona que comparteixen Cambra de Comerç de
Barcelona i l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona.
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La plataforma Barcelona / World comptarà amb un consell fundacional que estarà format per representants amb
alta responsabilitat d’empreses locals amb posicionament global que procedeixin de diferents sectors econòmics
amb pes a la ciutat com són l’automoció, la moda, la recerca bàsica, clínica i aplicada, la salut, les noves
tecnologies, l’esport, el turisme, les ciències de la vida, el finançament, els serveis empresarials, el disseny i la
creativitat, la gastronomia, els mitjans de comunicació, l’audiovisual i les indústries gràfiques,l’arquitectura o el
comerç.

EIX 3. DEFINIR EIXOS DE POSICIONAMENT ESTRATÈGIC DE LA CIUTAT I ELS SEUS SECTORS
ESTRATÈGICS
Amb aquest consell fundacional i la participació de les diferents plataformes públic privades i altres
instruments de la promoció econòmica de la ciutat, es definiran els eixos crítics per al posicionament
estratègic de la ciutat en clau econòmica a nivell global”.
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Fons econòmic Turisme i Ciutat
Objectiu de l’actuació

Dotar a Barcelona d’una major i més estable capacitat financera pel que fa a la
promoció, atenció i gestió del turisme, com a condició imprescindible per a la
sostenibilitat i millora competitiva d’una de les principals indústries de Barcelona.

Els governs locals contribueixen al desenvolupament del turisme mitjançant
l’articulació de serveis específicament adreçats al sector i amb el redimensionament
dels serveis d’abast general. No obstant, el seu sistema d’ingressos no els permet
recuperar part d’aquesta despesa.
Unes majors necessitats de despesa derivades del turisme -120501La contribució del sector públic local al desenvolupament del sector turístic del municipi es
reflecteix, primer de tot, en les polítiques de promoció turística i de promoció de la ciutat
orientades a generar demanda, així com en les polítiques de formació i ocupació destinades
a reforçar la competitivitat de l’oferta i en inversions en determinades infraestructures.
No obstant, una balança fiscal del sector turístic respecte del municipi també ha d’incloure
les despeses associades a serveis destinats, indistintament, a residents i visitants.
L’afluència d’un nombre important de visitants obliga als municipis a dimensionar alguns
serveis per a un volum d’usuaris superior al de la població resident. Això es reflecteix en una
major despesa en seguretat, protecció civil, neteja viària i gestió de residus, abastament i
sanejament d’aigua, promoció i difusió de la cultura i patrimoni històric-artístic. En absència
d’aquest esforç addicional, la congestió dels serveis municipals, a més d’ocasionar un
perjudici als residents / contribuents, lesionaria l’atractiu de l’oferta turística del municipi.
Barcelona, amb una extensió de uns 100 Km2 i una població resident de 1.600.000 habitants,
rep al llarg de l’any més de 24 milions de visitants (12 milions que hi pernocten i 12 que no),
fet que suposa una mitja de gairebé 70.000 visitants per dia, una ràtio mitja visitant/resident
de 15, i una ràtio mitja visitant/dia per Km2 de 700. Això, sense considerar els mesos punta i
espais més reduïts i saturats com el cas de Ciutat Vella, el que faria incrementar
considerablement les anteriors ràtios.
Barcelona és, comparada amb la seva competència i segons l’estudi de Benchmarking dut a
terme per l’Oficina del Pla al 2009, una de les ciutats turísticament més denses.
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Una limitada incidència del turisme en ingressos municipals
A Espanya, la contribució del sector públic local al desenvolupament del sector
turístic no s’acompanya de major capacitat fiscal derivada dels tributs propis, les
bases dels quals (béns immobles, activitats, vehicles) són rígides al creixement econòmic
derivat del turisme; ni de majors recursos procedents de transferències, que tenen en
compte la població de dret (present o passada), però en cap cas la població estacional; ni
d’un major rendiment dels tributs compartits (IRPF, IVA i IIEE).
A més, la capacitat del municipi de capturar recursos procedents del sector turístic és major
en el cas del turisme de segona residència (impostos i taxes que recauen en un parc
immobiliari més extens i dinàmic), que en el turisme d’allotjament reglat (impostos i taxes
que recauen sobre els establiments d’allotjament i/o restauració) o el turisme excursionista
(només algunes taxes per serveis cultural i per ocupació del domini públic).
Una pèrdua de posició competitiva i un cert greuge pels ciutadans
El turisme és una font d'ingressos clau per a Barcelona ja que suposa una aportació al PIB
propera al 10%, però al mateix temps comporta, com dèiem, un alt desgast del patrimoni,
l’espai i els serveis públics de la ciutat, tensionant les finances municipals i dificultant, per
tant, l’adequada dotació pressupostària per tal de fer front a aspectes com la promoció i el
correcte “acondicionament” dels espais més saturats.
Tot això suposa, per una banda, la pèrdua de capacitat competitiva en front de la
competència, i per altra, un cert greuge comparatiu pels ciutadans residents als barris més
turístics respecte els altres per la pèrdua de qualitat de vida (més sorolls i brutícia, entre
d’altres) i respecte als visitants, en tant que aquests no contribueixen al desgast de la ciutat.
Baix i inadequat pressupost per a la promoció turística
El finançament de la promoció és una de les decisions clau de tots els organismes turístics.
Turisme de Barcelona és, entre els seus principals competidors, un dels organismes
que rep menys aportacions de les administracions públiques, essent el que genera
més recursos propis (bruts) amb la venda dels seus productes. Això és un punt fort,
per la major independència que li dóna, però també un punt feble, donat que no pot
competir amb determinades destinacions amb majors pressupostos i, per altra banda,
es dóna la paradoxa que una baixada de nombre de visitants implica un descens dels
recursos per promocionar en moments en que és més necessari.
Com destaquem en la introducció d’aquest programa i en el punt 1202 Turisme de
Barcelona, el pressupostos nets que Barcelona dedica a la promoció turística estan molt per
sota dels seus principals competidors.
L’estructura financera del Consorci Turisme de Barcelona és molt depenent de
l’evolució de l’activitat turística i tan sols un petit percentatge del pressupost prové de
les aportacions fixes dels patrons (poc més del 5% de la totalitat), essent la resta fruit
de la capacitat de gestió i comercialització de diversos productes turístics (com és el
cas del Bus Turístic). Ben diferent és el cas de les principals ciutats competidores
com Madrid, Paris, Londres o Viena on les aportacions publiques, ja sigui directament
o a través de impostos com la “taxa de sejour”, són majoritàries.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grans ciutats com Londres,París, Nova York o Madrid estan, pel que fa a la promoció
turística, altament subvencionades pel govern local i depenen molt poc dels ingressos
autogenerats.

En canvi, Turisme de Barcelona ha de moure una facturació (bruta) de 35 milions
(pressupost del 2009) per poder destinar a promoció directa de la ciutat al voltant de 45 milions.
Els organismes de promoció turística de referència gasten entre 17 i 25 milions € en
activitats de màrqueting i promoció. Viena, per exemple, destina tres vegades més
pressupost que Barcelona a la promoció turística.
S’evidencia, doncs, la necessitat d’obrir noves fórmules de finançament complementàries
que donin més recursos, més estabilitat als ingressos i una major adequació als objectius de
promoció turística de la ciutat.
Més necessitats financeres
Amb una indústria que genera prop del 10% del PIB i gran quantitat de llocs de treball a la
ciutat, amb una competència cada cop més intensa i amb pressupostos per a la promoció
turística superiors, i davant la necessitat de seguir oferint una ciutat moderna, segura i
amable pel visitant i el ciutadà, és obligat ser atrevits i imaginatius per tal de millorar les fonts
de finançament a fi de no perdre competitivitat.
Millorar el finançament del turisme significa, doncs, millorar el finançament tant de la
promoció, i l’atenció, com del manteniment i rehabilitació dels espais monumentals singulars
i la gestió dels seus impactes (seguretat, neteja i mobilitat fonamentalment).
El repte consisteix en trobar noves fonts d'ingressos i, a ser possible, que aquests
siguin menys dependents de la conjuntura turística.

Volum i estructura d’ingressos del Consorci Turisme de Barcelona -120502Un altre aspecte fonamental és la necessària consideració d’un replantejament del volum i
les fonts d’ingressos de Turisme de Barcelona per tal de fer front a les febleses exposades
anteriorment:
>

Manca de pressupost net per a la promoció respecte als seus competidors

>

Massa dependència dels ingressos a l’evolució de l’activitat (menys activitat, implica
menys ingressos)

>

Ingressos excessivament lligats a la venda i comercialització de productes (fet que
pot provocar manca d’objectivitat en la promoció i la dificultat “d’invertir” en noves
apostes, com productes no rentables a curt termini, però d’interès estratègic per a la
ciutat)
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Fonts actuals (en milions, arrodonit)



Aportacions dels actuals socis ......................................................................................... 2,3



Gestió de productes/serveis propis (Bus Turístic, Barcelona card...) ............................... 8



Comercialització de productes/serveis i merchandising (entrades espectacles) ............ 21



Quotes de programes i reinversions .................................................................................1,5



Subvencions .....................................................................................................................1,2



Sponsoring, publicitat i accions promocionals ..................................................................1

La partida més important d’ingressos és la que prové de la comercialització de productes (21
milions bruts), tot i que, donat el seu baix marge comercial, suposa uns ingressos nets
(sense personal i estructura) al voltant dels 3 milions.
L'aportació per a l'explotació de productes propis (amb el Bus Turístic com a més destacat)
suposa la partida neta més important (8 milions), conjuntament amb les aportacions dels
socis fundadors (2 milions).
La partida de quotes de programes presenta una baixa aportació neta, difícilment superable.
La resta de partides (patrocinis, publicitat...) aporten poc, encara que tenen segurament una
mica més de recorregut de creixement.
Considerant tant sols els marges comercials de la gestió i comercialització de productes,
podem estar parlant d'un pressupost total net d'uns 11,3 milions d’euros, dedicant-se
estrictament a promoció no més d'un 40% (quelcom més d’uns 4 milions d'euros), un cop
descomptada la despesa variable i l'estructura. Capítol apart mereix l'anàlisi de l'esforç
dedicat a l'atenció al visitant.
Segons els estudis elaborats pel Pla Estratègic, el Consorci Turisme de Barcelona
hauria de poder dedicar un mínim de 12 milions d’€, en l’horitzó del 2015, a partides
de promoció, el que suposa uns 8 milions extres als dedicats actualment.

Fonts complementàries a considerar:
>

Aportacions d'altres institucions rellevants com la Diputació, la Fira, el Port...

>

Aportacions del nou Fons Turisme i Ciutat

>

Millores per a la gestió de nous productes/serveis propis i merchandising

>

Millores per a la comercialització de productes / serveis aliens

>

Millores en Sponsoring i Publicitat

En definitiva, pel que fa al Consorci Turisme de Barcelona es proposa:
> Avançar cap un major equilibri entre recursos autogenerats i aportacions
institucionals al Consorci Turisme de Barcelona, el que permetria:
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Assegurar un major pressupost

>

Disminuir la dependència de l’evolució de l’activitat turística

>

Permetre “invertir” en la promoció de productes estratègics no “rendibles”
econòmicament pel Consorci.

> Considerar l’oportunitat d’incorporar nous agents econòmics i institucions rellevants al
finançament de la promoció turística i de ciutat, ja sigui directament o a través d’un pla anual
de mecenatge d’esdeveniments concertats.
> Desenvolupar tot el potencial de generació de recursos que suposa l’e-marketing:
desenvolupar el portfoli actual de productes, venta creuada, col·laboració amb webs
proveïdores de serveis turístics, publicitat segons contingut del portal, etc.

Propostes del nou finançament -120503Des del Pla Estratègic es planteja la necessitat de la creació del Fons Turisme i Ciutat.

Com es diu en l’Objectiu del Programa, la finalitat del fons és: “Dotar Barcelona d’una major i
més estable capacitat financera pel que fa a la promoció, atenció i gestió del turisme, com a
condició imprescindible per a la sostenibilitat i millora competitiva d’una de les principals
indústries de Barcelona”.
Proposta d’estructura d’origen i de destinació del fons:
ORIGEN (Principals fonts a considerar):


Aprofitament / Explotació Turística de recursos públics



Explotació de serveis Turístics



Contribució dels turistes



Major participació en impostos estatals



Majors / noves aportacions institucionals finalistes



... / ...
DESTINACIÓ:



Promoció Turística i atenció als visitants



Acondicionament, preservació i gestió de l’impacte del turisme



Promoció de ciutat

Caldrà concretar les fonts i determinar els mecanismes de gestió i assignació de recursos.
> Considerar la viabilitat política, legal i administrativa de mesures que permetin la
contribució dels turistes a la dotació del Fons.
> D’acord amb el plantejament inicial de la Carta Municipal, considerar la possibilitat d’una
major participació en els tributs de l’Estat, per a la consecució de nous ingressos lligats a
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l’activitat generada pels no residents com a fórmula per compensar l’impacte de l’activitat
turística a la ciutat.

Tanmateix, es considera que el règim especial contingut en la Llei de Règim Especial del
Municipi de Barcelona (LREMB) no té recorregut per introduir innovacions (nous tributs
propis o innovacions en la participació de tributs de l’Estat que reforcin la connexió dels
ingressos municipals amb l’activitat econòmica, venda i consum, generada per l’afluència de
visitants).
Això no exclou que, en el marc de futures modificacions del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals (TRLHL) o de la pròpia LREMB, es puguin proposar innovacions orientades a aquest
objectiu, ja sigui mitjançant nous recursos tributaris propis o modificacions en la participació
en els tributs de l’Estat.
Quant a aquesta participació en el tributs de l’Estat, si no es resol prèviament el problema de
la definició del punt de connexió en les cessions d’IVA i d’Impostos Especials, un increment
en els percentatges de cessió no comportarà, per se, una major vinculació amb el consum
generat al territori per residents i no residents.
> Identificar i estudiar la viabilitat de treure rendiment econòmic a la gestió turística
d’espais públics (patrimoni monumental i natural) susceptibles d’entrar en la dinàmica de
l’activitat turística.

Principal solució al desequilibri financer: la contribució del visitant
El turisme és una font d'ingressos clau per a la ciutat, però al mateix temps comporta un
deteriorament del patrimoni i dels serveis públics de la mateixa. En un moment de reducció
d'ingressos, les ciutats necessiten millorar el seu finançament. L'aplicació d'impostos que
permetin la contribució dels visitants suposaria un alleujament per a les administracions
públiques i permetria dotar de majors pressupostos tant a la promoció com a la
preservació de la destinació.
Tot i algunes crítiques que consideren que això faria perdre competitivitat a la ciutat, tot
argumentant una potencial manca de competitivitat i tracte discriminatori, els diferents
estudis realitzats al llarg del Pla Estratègic assenyalen que moltes de les ciutats
competidores de Barcelona apliquen impostos als seus visitants, i cap d’elles ha
perdut capacitat competitiva (ciutats com Amsterdam, Ginebra, París, Praga, Viena, Nova
York o Singapur, entre d’altres)
Normalment, la finalitat de les figures impositives que s’apliquen és triple: proporcionar
recursos per finançar els serveis específicament adreçats al sector; corresponsabilitzar el
sector (oferta i/o demanda) dels majors costos que genera la presència de població
estacional i evitar que els residents hagin de realitzar un esforç fiscal superior per tenir el
mateix nivell de serveis que altres municipis.
Els avantatges per Barcelona són clars
>

Incrementar els pressupostos per a la promoció turística de la ciutat

>

Permetre millores en cultura, patrimoni, parcs i infraestructures en general que
elevarien el nivell de l'oferta turística

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------172
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Millorar el servei públic (neteja, seguretat...) als espais més saturats
>

Tenir un "efecte de compensació" sobre els ciutadans de Barcelona, en la mesura
que se’ls hi asseguraria un millor servei públic en els seus barris

>

Apropar el turisme al ciutadà, fent evident la contribució del turista als sobrecostos
generats quant a desgast de la ciutat

Com dèiem, caldrà estudiar la seva viabilitat política i legal, i que sigui aplicat amb un ampli
consens (sectors d’allotjament, govern municipal, Turisme de Barcelona, Generalitat, Govern
de l’Estat i altres instàncies com les federacions de municipis).
Es considera essencial que en cas d’aconseguir la posada en marxa de mesures d’aquestes
característiques, siguin aplicades i com a mínim en tots els municipis de l’àmbit metropolità,
per una banda en coherència al criteri de “destinació Barcelona”, i per una altra amb
l’objectiu d’evitar una possible competència fiscal entre aquests municipis que distorsionés el
sentit de la seva aplicació.

Responsable:

Promoció Econòmica i Hisenda

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, sectors i organismes implicats, FMC, FEMP,
Ministerio de Economia y Hacienda, AMB

Calendari execució: 2010-2011
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Execució, seguiment i avaluació del Pla
Estratègic 2015
Objectiu de l’actuació

Portar a la pràctica les recomanacions i actuacions proposades pel Pla (l’execució
del Pla), establint els oportuns mecanismes i instruments de monitorització del
procés (avenç del Programes i actuacions) i del grau d’èxit (contribució als objectius
estratègics), així com donar continuïtat a l’esforç col·lectiu iniciat amb el present Pla
per tal que el mètode emprat formi part d’una “manera” natural i permanent de fer.

Al llarg de dos anys (juliol 2008 – juliol 2010) s’ha elaborat el Pla Estratègic de Turisme de la
ciutat de Barcelona, essent un projecte d’ampli abast, participació i consens.
El document que aquí es presenta fa una Diagnosi integral del turisme a Barcelona, proposa
una nova Visió i Model turístic i desplega el Pla en base a 10 reptes (agrupats en 4 grans
blocs o Eixos Estratègics d’actuació), 40 objectius, 15 Programes i més de 150 actuacions
estratègiques.
El procés, conduït per l’Oficina del Pla Estratègic i dirigit per un Comitè Tècnic constituït per
representants de Turisme de Barcelona i del sector de Promoció Econòmica de l’Ajuntament,
a més dels membres de l’Oficina, ha comptat amb la participació de més de 600 persones
entre els que s’hi troben experts, acadèmics, gestors públics i privats, empresaris i
representants d’institucions econòmiques, socials i culturals, tots ells clau pel resultat final al
que s’ha arribat.
La pròpia elaboració del Pla ha suposat ja l’inici d’un profund procés de transformació,
on l’abast del que avui suposa el fet turístic a la ciutat, la dimensió territorial que se li
dóna i la implicació multisectorial i multiinstitucional encetada, en són exemples
notables.
Així mateix, durant el període de realització del Pla s’han iniciat ja diverses dinàmiques i
actuacions proposades en el Pla i fins i tot algunes d’elles han estat finalitzades abans de la
finalització de mateix. Cal destacar, entre elles, la creació de la Direcció de Promoció
Territorial i Turisme, la Taula Tècnica Municipal Turisme i Ciutat, el treball amb els Districtes
a través de les Direccions de Territori, els treballs tècnics amb les àrees de Mobilitat,
Seguretat i Medi Ambient, els convenis de col·laboració entre Turisme de Barcelona i la
Diputació i l’elaboració de les Bases Estratègiques de Màrqueting 2015, entre d’altres.
Ara bé, el present Pla ha estat, també, el primer pas per tal d’iniciar un nou procés de
“Direcció Estratègica” del turisme a Barcelona. Cal saber passar de la Planificació a la
Direcció Estratègica. Aquest és el gran repte de tot Pla.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cal ara dissenyar les eines i concretar i posar en marxa els mecanismes que facin
possible tot allò, o bona part, del que col·lectivament s’ha proposat i consensuat al
llarg d’aquests dos anys.

Aquesta no és una tasca fàcil donat l’abast i l’ambició del Pla. El Pla assenyala línies
estratègiques i noves orientacions, però també moltes actuacions que cal concretar entre els
principals implicats per tal de posar “fil a l’agulla”.
Aquest apartat pretén, doncs, posar les bases per continuar aquest procés: i ara què, com i
qui.
És aquest un apartat que requereix el màxim compromís per tal “d’encetar” un nova
etapa en la política turística de Barcelona al segle XXI.
Per tal de seguir avançant en la línia del Pla i fer possible la implementació del mateix es
proposen les actuacions que es detallen a continuació.
Planificació Estratègica Permanent -120601La Planificació Estratègica ens és útil en la mesura que ens permet anticipar-nos als
esdeveniments, identificant i promovent estratègies de suport a la indústria turística de la
destinació Barcelona. Per tant, cal estar atents, contínuament, identificant oportunitats,
preveient problemes i avançant solucions.
Una de les funcions assignades a la Direcció de Promoció Territorial i Turisme és
precisament la de Planificació Estratègica en Turisme.
Per la qual cosa caldrà que es doti d’instruments per a
> Anticipar-se als reptes de futur
> Facilitar els canvis necessaris per afrontar aquests reptes
> Promoure la participació de tots els agents implicats
> Fer possible el consens entre interessos divergents
> Prioritzar decisions
El mètode de treball haurà de seguir estant basat en la participació, el consens, el lideratge
compartit i la cooperació de tots els agents que participen en el disseny de les estratègies.
Planificació Estratègica Permanent
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Fem Pla -120602Cal donar continuïtat al procés obert i participatiu emprat durant l’elaboració del Pla, ajudant
a consolidar la presència del turisme a la societat, coordinant mesures per tal d’avançar en
l’encaix Turisme i Ciutat.
Veure actuació Fem Pla Estratègic de Turisme BCN 2015 -1504-, on es descriuen les
següents actuacions.
> Projecció permanent del Pla: www.turismebcn2015.cat
> Jornades i debats sobre l’encaix i la millora competitiva del turisme a la ciutat
> Idees per millorar: Plataforma Open Innovation Lab Barcelona i el Turisme
Execució i monitorització del Pla -120603> Pla Operatiu 2011-2015
Cal passar de l’estratègia a l’operació. S’està ara treballant en la concreció i priorització de la
totalitat d’actuacions plantejades al Pla Estratègic 2015, establint el Pla Operatiu de
llançament (2010) i posant les bases dels posteriors i successius plans anuals 2011-2015.
En el marc dels Programes i Actuacions estratègiques proposades en el Pla, ara cal avançar
en un major detall de les mateixes, fent un exercici d’assignació de responsables, concreció
de timings, desenvolupament i precisió de continguts.
El Pla operatiu marca clarament l’abast i implicació d’agents tan compromesos pel Turisme
de la ciutat són com l’Ajuntament, la Cambra, Turisme de Barcelona, la Diputació, la Direcció
General de Turisme, el Gremi d’Hotels, el Gremi de Restauració, de Comerç, els operadors
culturals o les agències de viatge, entre molts d’altres.
> Pla Director de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona
Un ventall important del conjunt d’actuacions proposades pel Pla tenen com a responsable
l’Ajuntament de Barcelona, actuacions que se situen en àmbits tan diversos com la mobilitat,
el medi ambient, la seguretat o la comunicació.
Una de les primeres tasques de la Direcció de Promoció Territorial i Turisme és la d’articular,
en base a les propostes del Pla i la tasca iniciada per la Taula Tècnica Municipal Turisme i
Ciutat, el que s’anomena Pla Director de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona 2015.
> Pla d’empresa de Turisme de Barcelona
Un cop finalitzats els treballs de definició d’actuacions per part de l’Oficina del Pla Estratègic
de Turisme de la ciutat de Barcelona, el Consorci Turisme de Barcelona, com un dels actors
més rellevants en el concert turístic de la ciutat, incorpora en la definició dels seus
respectius Plans d’empresa tot aquell conjunt de recomanacions que l’afecten directament i
estableix mesures per tal de fer realitat els objectius que li són assignats.
Les orientacions en el Màrqueting de la ciutat establertes en el Programa 05 del Pla
incideixen, de manera especial i notable, en les orientacions, tasques i mesures que el
Consorci endegarà en els propers mesos.
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> Monitorització
Per una correcta avaluació de l’execució del Pla serà necessari disposar d’una metodologia
de seguiment i control que permeti obtenir informació fiable de l’estat d’avenç i que faciliti les
tasques de control per part dels responsables, així com la readaptació de la planificació
estratègica enfront els canvis i nous escenaris.
Per optimitzar i donar-li una coherència global, aquesta metodologia es desenvoluparà en el
marc del sistema de gestió per objectius Cognos, que ha estat implementat per fer el
seguiment i l’avaluació en si de l’organització municipal.
Definint un Sistema d’indicadors de Seguiment (SIS), que distingeixi entre
>

Indicadors de Seguiment de la implementació: seguiment de projectes, actuacions i
Programes.

>

Indicadors de Resultats o d’Èxit: grau d’acompliment dels objectius estratègics.

Caldrà definir, també, quina serà l’operativa i organització del seguiment, definint
responsables, instruments i mecanismes de presa de decisions.
Organització de seguiment -120604El sistema de seguiment i control del Pla estarà impulsat per la Direcció de Promoció
Territorial i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.
Les principals fonts d’informació provindran de la informació tramesa pels diversos
responsables de les actuacions i dels Informes de Seguiment.
> Direcció de Promoció Territorial i Turisme
La Direcció de Promoció Territorial i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona serà
l’encarregada del seguiment de l’execució del Pla i comptarà amb la participació de Turisme
de Barcelona i la Cambra de Comerç.
> Coordinadors d’Àmbit
A efectes de seguiment del Pla s’entendran tres àmbits. Àmbit públic (Ajuntament), Àmbit
privat (Cambra de Comerç) i Àmbit mixt (Turisme de Barcelona).
Així, parlarem d’àmbit Cambra de Comerç, d’àmbit Ajuntament de Barcelona i d’àmbit
Turisme de Barcelona.
Cada Àmbit designarà un interlocutor a efectes de seguiment del Pla, anomenat
Coordinador d’Àmbit i serà l’encarregat de coordinar i liderar les actuacions plantejades.
El seguiment del Pla es realitzarà en base als acords establerts entre la Direcció de
Promoció Territorial i Turisme i els diferents coordinadors d’Àmbit, que conformaran una
taula de coordinació periòdica.
> Documentació de Seguiment
La base del sistema de seguiment són les fitxes de Seguiment. El seguiment es durà a
terme en base als informes periòdics que la Direcció de Promoció Territorial i Turisme
juntament amb els coordinadors d’Àmbit, durà a terme.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El resultat del procés de seguiment i control es materialitzarà a l’Informe Anual d’Execució.

> Informe Anual de Seguiment i Execució del Pla
La Direcció de Promoció Territorial i Turisme elaborarà l’informe anual de seguiment de les
accions, que es presentarà al Consell Turisme i Ciutat, a la Comissió Municipal de Promoció
Econòmica i al Comitè Executiu de Turisme de Barcelona. Aquest Informe recollirà la
informació necessària per tal d’avaluar el grau d’avenç global d’execució del Pla, així com
per Programes i accions rellevants. A tal efecte, recollirà dels coordinadors d’Àmbit, la
informació rellevant pel que fa a l’estat dels compromisos adquirits.
> Fitxa de Seguiment
Els coordinadors d’Àmbit donaran compliment a la fitxa de Seguiment, confirmant l’objectiu i
les actuacions, detallant el contingut de cada actuació plantejada, determinant els indicadors
i les actuacions bàsiques a endegar cada any per tal d’aconseguir l’objectiu.
La Direcció de Promoció Territorial i Turisme serà la responsable d’assignar, a partir de la
informació obtinguda dels informes, els graus d’avenç anuals de cada actuació.
> Reunions de Seguiment del Pla
Per tal de mantenir la filosofia de participació i transparència que va caracteritzar l’elaboració
del Pla al llarg de tot el seu procés, es mantindran reunions periòdiques de debat per part
dels implicats en l’execució del Pla, fet que permetrà alimentar els informes de Seguiment.
Aquestes Reunions de Seguiment comptaran amb els participants en el conjunt d’espais de
participació establerts al llarg de l’elaboració del Pla, així com totes aquelles persones que
resultin d’interès pel bon avenç del procés d’execució.
> Control de l’execució del Pla
En base als informes de seguiment, la Direcció de Promoció Territorial i Turisme proposarà
les noves prioritats anuals i aquelles accions correctores que siguin necessàries per a
l’execució del Pla.

Responsable:

Promoció Territorial i Turisme

Agents implicats:

Cambra de Comerç i Turisme de Barcelona

Calendari execució: 2010-2015
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Programa
Gestió municipal
dels efectes de
l’activitat turística
Gestió d’espais turístics
Seguretat ciutadana i turisme
Mobilitat turística
Ordenació i control de l’activitat turística
Centre Municipal d’Operacions
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Gestió d’espais turístics
Objectiu de l’actuació
Gestionar amb una concepció integral els espais turístics de la ciutat.
Adaptar la gestió dels serveis municipals a l’ús intensiu de l’espai urbà que en facin
els visitants, ja sigui en moments puntuals o indrets concrets.
Establir mesures que a través de la gestió millorin la dinàmica i minimitzin l’impacte
en l’entorn urbà d’aquells espais que es trobin saturats per un nombre de visitants
que excedeixi la seva capacitat de càrrega.

L’activitat turística fa un ús intensiu de l’espai urbà, ja sigui en indrets concrets o en
moments puntuals quan es desenvolupen grans esdeveniments.
En la nostra ciutat, alguns espais i equipaments compten amb un nombre de visitants molt
elevat que genera en el seu entorn una gran complexitat de gestió per tal d’equilibrar els
interessos dels residents amb la pròpia activitat turística. Aquesta pot generar una difícil
convivència, ja sigui per dificultats de mobilitat circulatòria i dels vianants, com la sensació
d’inseguretat, manca de neteja...
Els serveis municipals han de garantir que la qualitat de vida dels residents en un indret
d’alta densitat turística sigui tant o més alta que en d’altres indrets de la ciutat.
Alhora, aquesta massificació pot generar una insatisfacció per part dels visitants. La manca
de condicions per gaudir d’una experiència de qualitat pot repercutir en el posicionament i la
imatge de la ciutat, devaluant el propi producte turístic.
Aquestes consideracions fan necessari preveure el seu impacte en l’espai urbà en relació
als serveis municipals de medi ambient, neteja viària, prevenció del soroll, seguretat o
mobilitat, entre d’altres.
Els principals indrets de la ciutat que han de tenir-se en compte per la intensitat de l’activitat
turística que s’hi desenvolupa són:
> Espais públics com la Rambla, els entorns de la Sagrada Família, les Fonts de Montjuïc o
el Front Marítim (Port Vell, Port Olímpic, platges...).
> Equipaments culturals que incideixen en l’espai públic com el Museu Picasso, La Pedrera
o la Casa Batlló.
> Espais públics, que segons en quin moment, sobrepassen la seva capacitat de càrrega,
com per exemple el Park Güell.
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> Realitzar Plans de gestió de visitants en els espais i equipaments que comptin amb una
afluència de visitants de més de mig milió de visitants anuals, com són: Temple Sagrada
Família, Aquàrium de Barcelona, La Pedrera, Poble Espanyol, Museu Picasso, Museu F. C.
Barcelona, Parc Zoològic, CaixaFòrum, CosmoCaixa, Castell de Montjuïc, Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Casa Batlló, Parc Atraccions Tibidabo i Fundació Miró.

Es proposa que sigui obligatori realitzar un Pla de gestió de visitants a càrrec dels
respectius operadors. El seu objecte és analitzar i planificar els diferents fluxos de visitants,
tenint en compte la seva capacitat de càrrega i l’aforament. Aquest Pla ha de preveure la
incidència dels visitants en l’espai públic i la seva accessibilitat a partir de l’existència
d’accessos ràpids que no entorpeixen la circulació viària i el pas dels vianants per les
voreres, la gestió de les cues, la previsió d’aparcament d’autocars per a grups (que pot
trobar-se en les proximitats i no necessàriament a peu de l’equipament).
Caldrà arribar a la restricció o limitació de l’oferta adequant-la a la capacitat del viari als
diferents modes de transport.
S’haurà de tenir en compte, també, els aspectes de caràcter organitzatiu, com són la gestió
de grups, la reserva prèvia d’horaris, el repartiment de visites en franges horàries i dies. En
aquest sentit és cabdal la relació i coordinació entre operadors i emissors.
Els equipament, tant públics com privats que utilitzin l’espai públic per la gestió de les
pròpies visites, han d’incorporar aquest conjunt de criteris, acordant unes “regles de
joc” que han de ser aprovades per l’administració municipal.
Aquest concepte de gestió integral s’ha d’incorporar també en tots aquells espais i
equipaments previstos en el futur des de la mateixa concepció del projecte, sempre que la
importància de l’activitat turística prevista ho aconselli. Entre els nous nodes i equipaments
de futur on s’ha de dur a terme aquesta concepció integral de previsió de fluxos de visitants
s’ha d’assenyalar, per la seva importància, el recinte de l’antic Hospital de Sant Pau o la
nova Plaça de les Glòries, entre d’altres.
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Mesures de gestió a la Rambla -130102La Rambla, eix vertebrador de la Ciutat Vella, és l’espai ciutadà més visitat de Barcelona on
s’apleguen tant barcelonins i barcelonines com bona part dels visitants que vénen a la nostra
ciutat.
La Rambla concentra al llarg del seu recorregut contrastos que mai deixen de sorprendre i
que es troben en la base del seu magnetisme i atractiu, que s’ha caracteritzat per esdevenir
un veritable espai de trobada ciutadana dels barcelonins i dels que visiten la ciutat.
Aquesta fet implica un ús intensiu d’aquest espai, que fa necessària la seva gestió a partir
de nous paràmetres que el regulin i l’equilibrin, amb l’objectiu de preservar la seva qualitat i
els seus valors cívics.
Per aquest motiu, el setembre del 2008 el Districte de Ciutat Vella aprovà la mesura de
govern per a la creació de la Taula Tècnica interdepartamental de la Rambla com a
mecanisme que el Districte proposa per aconseguir la dignificació, l’ordenació i la millora
qualitativa de la Rambla.
Aquesta Taula, plantejada des d’una vessant tècnica, té per objecte analitzar cadascun dels
elements que donen singularitat a la Rambla, per establir una sistemàtica d’actuacions de
millora que, de forma puntual i progressiva, serveixi per anar assolint els diferents objectius:
> Millorar i reordenar la Rambla
> Garantir l’equilibri entre el consum / activitat econòmica i el gaudi /passeig
> Millorar l’autoritat administrativa i la seguretat
> Millorar la qualitat dels serveis i de l’espai públic
> Millorar la mobilitat del vianant
S’han iniciat ja diverses actuacions a la Rambla que s’estructuren en diversos eixos
d’actuació, entre les que podem assenyalar:
Eix configuració física
Manteniment del paviment, increment de papereres, millores en l’enllumenat per augmentar
la intensitat lumínica amb un baix consum, diagnosi i inici d’intervencions en l’arbrat,
aplicació de la nova contracta de neteja, mesures per a la minoració de la contaminació
acústica.
Eix Mobilitat
Aplicació del Projecte de mobilitat Civitas que ha significat un augment en la freqüència de
pas dels autobusos.
Eix Cultura
Inauguració Biblioteca Gòtic - Andreu Nin, trasllat de l’Escola Elisava, realització de diverses
exposicions sobre la Rambla al Palau de la Virreina, programació de Rambleros de l’1 al 28
de març a la carpa situada a la Rambla de Santa Mònica.
Eix Comerç
Inspecció i ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de record,
propera reconversió de les actuals parades d’ocellaires, futura incorporació d’un nou model
de quiosc de premsa orientat a incorporar nous serveis lligats a les tecnologies d’informació i
comunicació, així com l’atenció ciutadana.
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Desplegament d’un dispositiu policial específic a la Rambla, instal·lació de set cameres de
vídeo vigilància amb l'objectiu de dissuadir de cometre delictes i proporcionar sensació de
seguretat als vianants, restricció d'horaris nocturns, tractament de la Rambla com a zona
específica en el futur Pla d'Usos d'establiments de concurrència pública, estudi d’una
proposta per a l’ordenació de les “estàtues” i estudi per un nou model de vetlladors.

Nou accés al Museu Picasso per Plaça Sabartés -130103El Museu Picasso de Barcelona, un dels més visitats de la ciutat, va acollir l’any 2009
1.005.000 persones. La trama urbana de caràcter medieval, i en concret el carrer de
Montcada, suporta un nombre molt important de vianants per accedir al Museu.
La construcció d’un nou edifici a la Plaça Sabartés no només dotarà al Museu de nous
serveis, també significarà convertir la plaça en l’accés principal, revitalitzar el carrer de
Flassaders i rebaixar la pressió que suporta el carrer Montcada, tot enfortint la connexió en
direcció al Nou Born.

> Convertir la Plaça Sabartés en l’accés principal del Museu Picasso.
> Generalitzar la reserva anticipada a través d’internet, com a fórmula òptima de
racionalització dels fluxos de visitants.
> Continuar aprofundint en la gestió de grups i la coordinació amb els operadors turístics.
Pla Integral d’Actuacions al Park Güell -130104El Park Güell és una de les icones turístiques de Barcelona declarada Patrimoni de la
Humanitat per l’UNESCO; compta amb una afluència anual d’uns 9 milions de persones.
Coordinat per l’Àrea de Medi Ambient, a l’any 2010 l’Ajuntament ha redactat un Pla Integral
d’Actuacions que compta amb els següents objectius estratègics:
> Ordenar els usos del parc per adequar els espais i serveis a tots els usuaris (visitants i
veïns).
> Millorar el coneixement i la presentació del parc des de les perspectives de la sostenibilitat
i la cultura.
> Millorar la gestió general del parc i dels seus públics: Pla de gestió.
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El desenvolupament i progressiva aplicació de l’esmentat Pla ha de permetre la seva gestió
global com una realitat patrimonial que engloba arquitectura i natura, mitjançant una
plataforma de consens de tots els agents implicats, a fi d’assolir la màxima eficiència.
Així mateix, s’ha d’aconseguir que els visitants gaudeixin d’una experiència de
qualitat, alhora que es minimitzi la pressió turística en el barri, tot garantint l’ús del
parc per part dels veïns.

El Pla de gestió s’estructura en 6 eixos d’actuació:
Accessibilitat externa
Ordenament del flux d’entrada i accessos al Park, facilitant l’accés en transport públic i
fent compatible la mobilitat veïnal i la mobilitat dels visitants.
Accessibilitat interna
Millorar la senyalització interior per ampliar el coneixement del parc i les diferents zones
d’interès. Ordenar els fluxos per garantir una visita de qualitat.
Conservació del patrimoni arquitectònic
Establiment d’un pla de conservació que protegeixi els elements patrimonials del parc i
alhora que fomenti el seu coneixement i reconeixement.
Conservació del patrimoni natural
Establir un pla de conservació que defineixi un catàleg d’elements vegetals del parc,
treballar la biodiversitat del parc i reforçar el concepte de jardineria sostenible, amb
plantes mediterrànies i sistemes de rec automàtic.
Equipaments i serveis
Dotar el parc dels equipaments necessaris per atendre correctament els visitants i tenir
un Centre d’Interpretació per fer difusió del coneixement.
Barri i ciutadania
Afrontar les reformes necessàries i infraestructures per garantir l’ús del parc com a
equipament de barri.
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Des del punt de vista turístic, els aspectes més importants del Pla són:
> Definir una política de control d’accés de visitants a la zona monumental que garanteixi
l’assoliment d’uns estàndards de qualitat de la visita, la disminució de l’impacte de la visita
turística incontrolada al parc, eviti les actuals aglomeracions a l’entrada del parc i el control
d’actuacions incíviques.
> Dotar un espai de difusió del coneixement sobre el parc: el Centre de Visitants del Park
Güell, que se situaria al costat de l’aparcament d’autocars de la carretera del Carmel.
Aquest centre tindrà com a objectiu actuar com a nou punt d’accés que serveixi com a
contrapunt de l’actual principal pol d’atracció (eix d’entrada del carrer Olot) i descongestioni
la zona monumental. El Centre de Visitants comptarà amb informació del parc i oferirà
diverses modalitats de visita i serveis culturals pels diferents segments de públic.
> Dotar un punt d’informació i espai d’acollida i serveis proper a l’entrada històrica del parc
per tal de millorar la gestió dels fluxos de visita i oferir els serveis bàsics al visitant.
> Millorar la informació i la senyalització d’itineraris per permetre una major mobilitat dels
visitants dins del parc i oferir una visió global com a conjunt patrimonial arquitectònic i
natural.
Entorns Sagrada Família -130105La Sagrada Família és un dels indrets més visitats de Barcelona; les persones que l’any
2009 van accedir a l’interior del temple es comptabilitzen en 2.321.539 persones. S’ha
d’afegir a aquesta xifra tots aquells que s’hi acosten sense accedir a l’interior.
Aquest important nombre de persones congestiona de forma notable els voltants del temple
amb una especial incidència segons períodes i franges horàries.
Caldrà limitar o restringir l’oferta a la capacitat del viari pels diferents modes de
transport. El nombre de visites d’acord els diferents modes de transport no poden
suposar un impacte negatiu a la mobilitat de la ciutat.
Es proposa seguir actuant en diverses línies complementàries:
> Afavorir per part dels gestors del Temple Expiatori de la Sagrada Família una adequada
gestió dels fluxos de visitants, millorant els procediments de reserva prèvia i planificació
de les visites en relació a la capacitat de càrrega o d’aforament. A través de la coordinació
amb els operadors turístics i internet.
> Minimitzar la incidència en l’ocupació de l’espai públic de les persones que visiten el
Temple.
> Establir mesures de pacificació del trànsit viari dels carrers limítrofes afavorint l’accés a
peu dels vianants.
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> Gestionar proactivament l’aparcament d’autocars de l’entorn immediat de la Sagrada
Família, atesa la seva notable incidència en la circulació viària i ocupació d’espai, afavorint
el desplaçament a peu dels visitants.
> Continuar amb l’ordenació, inspecció i control de les botigues de venda de souvenirs
d’acord amb la normativa municipal, intensificant la seva aplicació.
> Afavorir la connexió a través de l’eix de l’Avinguda Gaudí per la visita al recinte
modernista de l’Hospital de Sant Pau que comptarà amb un Centre d’Interpretació del
Modernisme.

Responsable:

Districtes

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Promoció Econòmica, Prevenció, Seguretat i
Mobilitat, Medi Ambient, ICUB, Turisme de Barcelona, gestors de cada
espai

Calendari execució: 2010-2015
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Seguretat ciutadana i turisme

Objectiu de l’actuació
Assolir nivells òptims de seguretat pels visitants de la ciutat.
Fomentar la corresposabilitat davant els problemes d’inseguretat associats al
turisme.
Millorar la imatge exterior de Barcelona en relació a la seguretat.

Al llarg del procés del Pla Estratègic, la inseguretat ha estat un dels aspectes més destacats,
tant en relació a la seva percepció com per la importància dels petits furts, esdevenint
aquesta una de les principals amenaces en relació al posicionament internacional de la
destinació Barcelona.
D’aquesta manera, assolir uns nivells òptims de seguretat que s’avinguin amb els usos
turístics de l’espai públic de cada barri i la promoció d’actituds cíviques que fomentin la
convivència entre residents i visitants, esdevenen elements clau per garantir la sostenibilitat
econòmica i social d’un model turístic de qualitat.
Malauradament, l’actual marc legislatiu fa difícil incidir en la prevenció dels petits furts que es
cometen de forma reiterada, per la qual cosa l’Alcalde de Barcelona ha dut a terme gestions
amb el Ministeri de Justícia i el Consejo General del Poder Judicial per tal d’impulsar
diverses propostes de modificació legislativa i de millora de procediments per assolir una
major eficàcia en la tasca de la policia i la judicatura envers la prevenció de la
multirreincidència. En concret, s’ha proposat incloure en el Codi Penal la pena d’allunyament
a determinats indrets per a delinqüents multireincidents i la conversió de les faltes comeses
per grups criminals de més de dos persones en delicte, així com agilitzar l’execució de les
penes d’aquells qui cometen aquests tipus de furts i la creació d’un registre de faltes.
En aquesta mateixa línia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
aprovà el 23 de febrer de 2010 l’anomenada Declaració de Barcelona, avalant la necessitat
que tenen els ajuntaments de combatre la multireincidència en un marc de màxima
complicitat institucional.
Prevenir els problemes d’inseguretat i oferir una resposta de qualitat a les persones
afectades quan aquests es presenten, esdevé un repte cabdal. Per això, el Pla de
Seguretat Ciutadana de Barcelona 2009-2011 reconeix el turisme com un àmbit prioritari
d’intervenció.
En el marc de l’esmentat Pla de Seguretat Ciutadana de Barcelona s’ha constituït el Grup de
Treball de prevenció de la inseguretat per l’acció dels agents sòcioeconomics que ha
comptat amb la participació de representants del teixit econòmic i comercial de la ciutat, de
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Barcelona Comerç, de representants de Sectors i Districtes municipals, dels Serveis de
Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, dels serveis de Policia i del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Fruit d’aquest treball es proposen les següents actuacions, que per altra banda formaran
part del Pla de Seguretat de Barcelona que impulsa l’Àrea de Prevenció, Seguretat i
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Estudi percepció i incidència de seguretat -130201Promocionar l’estudi criminològic sobre la percepció de seguretat i la incidència de
conflictes relacionats amb el turisme.
Accions encaminades a fer un seguiment de l’evolució del turisme a la ciutat (vacacional, de
congressos, entre d’altres) i la seva relació amb la seguretat ciutadana, tant des d’una
vessant subjectiva (l’opinió dels turistes sobre el nivell de seguretat ciutadana a Barcelona),
com objectiva (el grau d’exposició d’aquest col·lectiu a furts i robatoris).
> Mantenir una mesura periòdica a les estadístiques de l’activitat turística sobre l’evolució
dels fluxos de turisme i del nivell de seguretat ciutadana que s’atribueix a la ciutat.
> Identificar i fer un seguiment de les denúncies relacionades amb el turisme que
s’interposen davant els serveis de Policia de Barcelona, identificant els motius i les principals
característiques dels incidents denunciats.
> Identificar els principals espais d’ús turístic de la ciutat i analitzar la concentració de
denúncies (per furts i robatoris i conflictes de convivència) en aquestes zones.
> Treballar per ampliar aquests estudis a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona i per
incloure nous estils turístics.
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Elaborar i difondre consells d’autoprotecció, amb la implicació dels operadors
turístics i dels gestors dels espais de major afluència de visitants.
Són aquelles accions destinades a la difusió de consells d’autoprotecció a fi de prevenir el
risc de conflictes i de victimització.
> Editar material informatiu “de lectura fàcil” per donar a conèixer els drets i els deures dels
visitants amb la finalitat de prevenir problemes d’inseguretat.
> Elaborar i difondre material informatiu adreçat a col·lectius específics de població turista i
visitant, per donar a conèixer els trets culturals específics de la ciutat per tal de promoure
hàbits d’autoprotecció a la via pública, en l’oci, en les relacions personals...
Activitat serveis de policia -130203Reforçar l’activitat dels serveis de policia per a prevenir problemes d’inseguretat
relacionats amb el turisme
Activitats que duen a terme els serveis policials i que es consideren necessàries per a
prevenir la inseguretat i evitar que es produeixin situacions de conflicte que poden afectar de
manera específica al col·lectiu de turistes i de visitants a Barcelona.
> Incrementar el nombre i la periodicitat dels contactes amb els gestors dels establiments
hotelers i de les xarxes d’allotjament de la ciutat per treballar en la detecció i en la prevenció
de problemes d’inseguretat amb especial incidència en el sector turístic.
> Reforçar la labor preventiva dels serveis de Policia davant els esdeveniments de gran
afluència de visitants (fires, congressos, esdeveniments culturals i/o esportius, etc.),
mitjançant la col·laboració amb els organitzadors en el disseny de mesures i plans
d’autoprotecció específics.
> Adaptar el ritme de patrullatge preventiu i dissuasiu per tal d’incloure les zones d’ús turístic
amb un major nombre de problemes d’inseguretat relacionats amb el turisme (coneguts a
través de les denúncies) i aquelles on puguin emergir noves problemàtiques (conegudes a
partir del contacte amb els operadors).

Resposta problemes d’inseguretat -130204Millorar la resposta davant els problemes d’inseguretat associats al turisme
Són aquelles accions encaminades a orientar i a atendre les necessitats dels turistes o dels
visitants que han esdevingut víctimes de robatoris, de furts o de qualsevol altre incident que
afecti la seva integritat personal o la dels seus béns, en el benentès que una atenció
adequada d’aquestes situacions pot contribuir a incrementar la satisfacció dels turistes i
promocionar una imatge més positiva de la ciutat i dels seus serveis.
> Reforçar la informació als establiments hotelers i turístics de la ciutat sobre els
procediments i els passos a seguir davant les incidències relacionades amb la inseguretat,
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línia.

> Incentivar la formació en idiomes per tal d’incrementar i d’adaptar els recursos lingüístics
dels serveis policials (personalment i telefònicament) a la demanda turística de la ciutat.
> Treballar per recuperar la pràctica de la prova preconstituïda en els casos de persones
que s’han desplaçat temporalment a la ciutat i es preveu que no podran comparèixer a judici.
> Prestar atenció presencial especialitzada als visitants estrangers, sempre que sigui
possible en el seu idioma, orientant-los i ajudant-los en aquells tràmits policials (denúncies,
tramitació de documents, recuperació d’objectes robats o extraviats, etc.).
> Establir protocols de cooperació i derivació al cos consular d’aquells tràmits no policials
(gestions amb ambaixades i consolats, amb agències de viatge, sanitaris o bancaris, etc.)
davant les incidències que poden sorgir durant el viatge, tota vegada que es facilitarà
informació no presencial (telefònica i electrònica) sobre l’estat dels tràmits que s’han iniciat a
la ciutat.
> Avaluar les possibilitats de creació, en cooperació amb el sector, d’un servei d’atenció al
turista estranger que aprofiti, doni contingut precís i ajudi a estendre a la ciutat les
experiències de l’informador turístic.

Implicació operadors turístics i gestors -130205Implicar els operadors turístics i els gestors dels espais de major afluència de
visitants en la prevenció i atenció als problemes d’inseguretat.
Es tracta d’un conjunt d’accions de caràcter informatiu, d’acompanyament i seguiment i de
millores de gestió que tenen com a denominador comú la necessària implicació dels
diversos agents socials i ciutadans, especialment tots aquells relacionats directament amb el
turisme.
> Dissenyar i difondre, conjuntament amb els operadors i serveis turístics de la ciutat,
material informatiu i preventiu, tant en format imprès (a la recepció d’hotels i xarxes
d’allotjament, oficines de turisme, punts d’informació turístic...), com digital, amb la inclusió
en les pàgines electròniques institucionals dels principals operadors (webs del Port i de
l’Aeroport, de Fires i Congressos, dels gremis de comerç, a les universitats que realitzin
estades per a estudiants d’intercanvi, etc.).
> Fomentar el paper dels consolats i de les ambaixades en el seguiment i en
l’acompanyament dels processos judicials oberts pels fets contra turistes o visitants.
> Promoure la col·laboració de la ciutadania, dels operadors turístics i dels serveis de
l’administració, en el procés de detecció i de retorn de documents i d’objectes perduts o
sostrets a visitants i turistes estrangers, informant-los sobre els passos a seguir i creant un
circuit que permeti centralitzar i donar agilitat a aquests processos.
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Fer un seguiment i promocionar la imatge exterior de Barcelona en relació a la
seguretat ciutadana
La imatge exterior de la ciutat pot ser un factor decisiu que influeix en la forma en què el
turisme percep i viu la ciutat. Aquí es recullen aquelles accions que poden contribuir a
informar sobre l’estat de la seguretat a la ciutat, les actuacions i els recursos a disposició del
visitant per tal que aquest pugui fer front als eventuals problemes d’inseguretat amb que es
pugui trobar.
> Fer un monitoratge de la imatge exterior de Barcelona en relació a la seguretat ciutadana
mitjançant un seguiment dels continguts i del tractament de la premsa dels països emissors
de turisme.
> Impulsar el treball preventiu en els mercats emissors de turisme, facilitant informació i
consells preventius en origen a través del contacte amb promotors turístics (agències de
viatge, empreses de transport turístic, clubs esportius, etc.).

Responsable:

Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Promoció Territorial i Turisme, Guàrdia Urbana,
Districtes, Junta local de seguretat, Mossos d’Esquadra, Departament
d’Interior i Relacions Institucionals i Participació, Gremi d’Hotels de
Barcelona, Fira, Port Aeroport, consolats i ambaixades

Calendari execució: 2010-2015
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Mobilitat turística
Objectiu de l’actuació
Establir les mesures de millora de la mobilitat turística que afavoreixin la seva plena
compatibilitat amb la dinàmica de mobilitat de la ciutat.

La mobilitat dels visitants és un dels elements més importants de l’activitat turística en el si
de la ciutat.
En relació als modes de transport que utilitzen els visitants, s’han de diferenciar dues
tipologies: l’oferta de connexió amb la ciutat o als seus accessos i l’oferta interior de la ciutat.
Per analitzar la mobilitat turística, la Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Àrea de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de la ciutat ha dut a terme una anàlisi de la mateixa que
posa els fonaments i les bases estratègiques pel coneixement i seguiment de la
mobilitat dels turistes i excursionistes de la ciutat a fi de potenciar línies d’actuació que
millorin l’experiència en els desplaçaments dels visitants a la nostra ciutat.
Fruit d’aquesta anàlisi es poden considerar els següents aspectes:
> Considerant les dimensions, l’urbanisme, la topografia i el clima, la ciutat de Barcelona
és idònia per moure’s a peu, sobretot si tenim en compte que gran part dels focus
d’atracció del municipi es localitzen a Ciutat Vella i l’Eixample.
> La major part de l’allotjament turístic de la ciutat es localitza en vies molt cèntriques, on els
desplaçaments a peu i metro són els més utilitzats per moure’s.
> La mobilitat turística es caracteritza per comptar amb unes hores punta d’atracció que són
molt diferents a les de l’activitat quotidiana de la ciutat, pel que no provoquen un apreciable
increment de la mobilitat.
> Aquesta diferenciació de les hores punta és significativa en l’oferta de transport públic ja
que els nivells de servei es veuen afectats amb una reducció apreciable de la mateixa.
Els intercanviadors de transport públic són els principals punts febles de la mobilitat
dels visitants a la ciutat, la manca de capacitat, de comoditat (comparada amb altres
països de centreuropa), la poca senyalització, els configuren com els punts a millorar
en la xarxa de transport públic.
> Els transports específics per a turistes presenten un èxit de demanda (aproximadament
uns 4 milions de desplaçaments anuals), per la qual cosa es consideren com a modes de
transport a potenciar.
> En relació al trànsit de creuers en el port, s’ha de tenir en compte que en moments àlgids
de la temporada a les terminals del Port de Barcelona es poden acumular diversos vaixells
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------embarcant i desembarcant els seus passatges de forma simultània, la qual cosa pot generar
fluxos Port - ciutat molt intensos. Aquesta afluència massiva de creueristes al Port
provoca situacions puntuals de desorientació, convivència de modes motoritzats amb
vianants, etc.

> També assenyalar que, tot i que no es detecten unes interferències molt importants entre
la mobilitat del visitant vers la del resident, si que se’n detecten puntualment concentrades
en determinats punts de la ciutat:
>

Concentració d’autocars en un mateix punt de la ciutat (plaça Catalunya, Via
Laietana, Sagrada Família...).

>

Concentració d’activitat turística als Districtes de Ciutat Vella i de l’Eixample,
provocant escenaris de congestió de vianants al centre de la ciutat: concentració
passiva formant cues als accessos de determinats focus d’atracció que dificulten el
trànsit a peu per la zona, o concentració activa, amb mobilització de visitants entre
determinats indrets o carrers.

>

Puntualment poden haver-hi problemes d’interferències en l’organització de
determinats esdeveniments en determinats sectors, com la Fira, la zona Fòrum, el
Camp Nou, etc.

En base a la diagnosi realitzada i conforme a les línies estratègiques presentades es
proposen les següents actuacions:
Informació mobilitat turística -130301Sistematitzar un sistema i recollida d’informació que permeti conèixer el
comportament i fer un seguiment de la mobilitat turística de la ciutat.
El procés de redacció del Pla Estratègic ha permès constatar la dificultat d’obtenció de la
informació complerta sobre els hàbits de mobilitat dels visitants de la nostra ciutat.
Cal aprofundir en el coneixement de la mobilitat dels turistes i excursionistes, diferenciant els
desplaçaments de connexió i interns. Les dades actuals (estimacions) no permeten conèixer
els hàbits de mobilitat d’aquests usuaris ni tampoc les seves opinions respecte a diferents
aspectes que tenen a veure amb la mobilitat.
Es proposa:
> La realització d’un estudi específic de la mobilitat dels visitants, que inclogui el nombre
d’etapes que realitzen dins la ciutat, els modes de transport que utilitzen, la valoració
d’aspectes com la senyalització i l’accessibilitat, entre d’altres.
> Introduir preguntes sobre mobilitat a les enquestes que realitza anualment Turisme de
Barcelona.
> Aprofundir en la mobilitat segons tipus d’allotjament. Actualment, es coneixen determinats
aspectes de la mobilitat referents a turistes allotjats en hotels, però el perfil de la resta de
turistes allotjats en hostals, cases d’amics, etc., pot ser molt diferenciat.
> Realitzar anàlisis específiques de la mobilitat de nous centres turístics a potenciar dins la
ciutat.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Catalogar els diferents focus d’atracció turística, estudiar i impulsar millores en la mobilitat
entre ells i entre els diferents punts generadors de mobilitat (hotels i estacions de transport).
> Identificació dels punts amb potencial turístic de cada districte, que haurà d’anar
acompanyada d’una proposta d’accessibilitat que uneixi les principals estacions de transport
públic.

> En aquest sentit, abans de promocionar un punt d’interès turístic es proposa la idoneïtat de
dur a terme una anàlisi de la mobilitat turística a cada nou focus d’atracció potencial.

Transport col·lectiu de qualitat pels visitants -130302Aconseguir un transport col·lectiu de qualitat pels visitants que sintonitzi amb les
dinàmiques de la ciutat.
L’oferta de transport públic que accedeix i s’utilitza dins la ciutat disposa d’una bona
cobertura territorial i es troba ben adaptada a les necessitats dels seus residents. Així mateix,
el Pla de Mobilitat Urbana i diversos projectes que s’estan realitzant a la ciutat ja preveuen
increments importants de l’oferta. Tanmateix, s’ha detectat que tant els serveis actuals com
els projectats, no contemplen determinats aspectes que poden facilitar la mobilitat dels
turistes dins la ciutat. Així, es proposa:
> La modificació dels serveis durant la temporada d’estiu i caps de setmana tingui en
compte la mobilitat de turistes / excursionistes, especialment en rutes que enllacen amb
punts d’atracció turística. Així, es proposa reforçar o almenys no disminuir l’oferta de
determinades línies urbanes de manera que s’aconsegueixi millorar el servei per a residents
i visitants.
> La senyalització de les parades de transport públic situades al centre de la ciutat (tant
d’autobusos com metro) i de l’entorn de les zones turístiques, disposi d’informació amb
idiomes que permeti una major comprensió de l’esquema de les línies de transport públic.
Transport especialitzat pels visitants -130303Incrementar l’oferta de transport especialitzat pels visitants de la nostra ciutat
Les aglomeracions detectades en les principals parades d’autobusos turístics (Plaça
Catalunya, a la terminal de creuers quan arriben diversos creuers, etc.) i en altres serveis
específics com el Tramvia Blau o el telefèric, podrien reduir-se amb increments de l’oferta
adaptats a la variació de demanda, diversificació i millores en les parades. Així, es proposa:
> Revisar les principals parades i estacions d’aquests modes de transport, Bus Turístic i
Barcelona City Tour de forma que es trobin mesures per reduir les aglomeracions actuals.
La venda prèvia de bitllets, més punts de venda, la diversificació dels accessos i punts
d’intercanvi entre línies, poden ser opcions a analitzar en els diversos casos.
> A mig termini, revisar els recorreguts de les actuals línies de transport turístic, tenint
en compte l’emergència i voluntat de potenciació de nous nodes i el futur rol de La Sagrera
com a principal intercanviador de ciutat.
> Estudiar la viabilitat d’implementar un servei marítim durant la temporada d’estiu. Els
corredors de transport que encara tenen un ampli marge de millora són aquells que
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serien un punt d’accés de visitants a potenciar.

> Creació d’un bitllet integrat dels modes de transport turístic de manera que una
persona que compri el bitllet d’autobús turístic, pagant una quantitat més, pugui utilitzar
altres serveis com el Funicular del Tibidabo, Tramvia Blau, Telefèric, entre d’altres,
potenciant així el seu ús.

Punts d’intercanvi modal -130304Incrementar els punts d’intercanvi modal de turistes i excursionistes que són els
punts febles del desplaçament
> Es proposa l’implantació de punts d’intercanvi modal que permetin l’enllaç entre els
desplaçaments de connexió i els interns, aquests espais han d’adaptar-se a vehicles de
menor envergadura i han de permetre l’intercanvi entre els autocars discrecionals i el Bus
Turístic.
Aquests espais podrien ubicar-se en els aparcaments d’autocars actuals prop de les zones
turístiques de la ciutat i el Bus Turístic podria incrementar la seva freqüència en aquests
punts.
> La potenciació de l’estació de La Sagrera com a punt d’arribada turístic a la ciutat pot
permetre deslocalitzar determinats serveis, tant ferroviaris com d’autobusos, que actualment
accedeixen fins al centre col·lapsant la xarxa viària i ferroviària. D’aquesta manera, es
reduirien les aglomeracions de vianants a les andanes de les estacions de Plaça Catalunya i
Passeig de Gràcia.
> La consolidació de Barcelona com un autèntic hub aeroportuari ha d’anar acompanyada
d’una connexió ferroviària directe amb el centre de la ciutat amb una alta freqüència.
Pla d’estacionament i parades d’autocars turístics -130305Continuar desplegant el Pla d’estacionament i parades d’autocars turístics,
replantejant de cara el futur el modus de visita a la ciutat.
El Pla d’estacionament i parades d’autocars turístics es posà en marxa amb l’objectiu de
millorar la situació de l’estacionament i la parada dels autocars turístics a Barcelona.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Pla crea zones de parada i estacionament vinculades als punts turístics de manera que
s’asseguri una oferta adient a tota la ciutat. A més, es posen a l’abast dels conductors i
operadors algunes eines per tal de facilitar-ne i fomentar-ne l’ús.

Es pretén crear una xarxa de parada i estacionament que sigui clarament diferenciable i
integri totalment la informació sobre el nou sistema de parada i estacionament d’autocars
dins un pla integral de gestió de la mobilitat dels autocars turístics a la ciutat de
Barcelona, fet que ha de permetre:
> Un bon accés a la informació
> Mitjans per a una bona planificació per part dels operadors
> Eines de comunicació per a accedir fàcilment al sistema d’estacionament
Es defineixen tres tipologies d’operacions d’estacionament d’autocars:
Parada: 10 minuts i gratuïta
A l’entorn immediat dels llocs de visita per a encotxar i desencotxar els passatgers.
Estacionament a la calçada: 2 hores i de pagament
Cobreix la demanda d’estacionament en espera dels principals llocs turístics. Oferta a
menys d’1 km (5-10 minuts) del punt de visita. L’horari de regulació és de 8 h. a 20 h.
Aparcament públic fora de la calçada
Cobreix demandes de llarga durada d’estacionament, i d’estacionament en espera si es
troba a menys 2 km del lloc de visita.
L’ubicació d’aquesta oferta ha de suposar la mínima interferència amb d’altres activitats de
la ciutat evitant la seva implantació a: vials bàsics o d’alta congestió, llocs d’alta activitat
residencial i terciària i llocs d’alta pressió d’estacionament residencial i/o forà.
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Des de l’estiu del 2009 que es posà en marxa
el Pla d’Aparcaments
Turístics, per tal de
L
facilitar i regular aquesta activitat, s’ha experimentat una millora tant pel que fa a l’ubicació
com a la capacitat d’aquests punts de la ciutat.

Tanmateix, les zones d’encotxament i desencotxament habilitades en indrets propers a les
grans icones turístiques de la ciutat es troben per sobre de la seva capacitat. Tot i que cal
continuar amb el desplegament del Pla d’aparcaments turístics, es percep com a necessari
de cara al futur un replantejament del modus de visita per part dels operadors
turístics que transporten els excursionistes de visita a la ciutat que el faci compatible
amb la realitat de la nostra ciutat on s’ha de prioritzar el passeig i el desplaçament a
peu.
Aquest replantejament hauria d’anar acompanyat de mesures de pacificació del trànsit,
restringint l’encotxament i desencotxament en aquells indrets més conflictius com són
l’entorn de la Sagrada Família, les parades a la Via Laietana o els accessos al Park Güell,
indrets on es produeixen aglomeracions importants d’autocars que, durant la visita dels
turistes, intenten estacionar de forma descontrolada en lloc d’estacionar en els aparcaments
propers i desplaçar-se a peu.
En aquest sentit, es proposa també l’establiment de noves zones específiques per
autocars turístics en aparcaments subterranis propers als indrets de major afluència:
> Ampliació de l’aparcament subterrani situat al Passeig de Lluís Companys, donant servei a
la zona de Ciutat Vella
> Construcció d’un aparcament subterrani en les proximitats de la Sagrada Família
> Aparcament per autocars turístics d’acord amb el Pla Director del Park Güell
Desplaçaments a peu -130306Promocionar els desplaçaments a peu com a mode principal de desplaçaments dels
visitants a la ciutat. Fomentar la mobilitat sostenible
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mobilitat turística no motoritzada és un dels aspectes menys analitzats i promocionats. La
localització dels hotels i punts d’atracció turística en el centre de la ciutat facilita
considerablement aquest modus de desplaçament.

> Fomentar entre els visitants l’opció de passejar a peu com a millor manera de desplaçars’hi i conèixer la ciutat.

> Els hotels haurien de disposar d’informació amb itineraris recomanats per anar a peu per
la ciutat; aquesta informació podria associar-se amb els punts d’activitat comercial, pel que
és factible que el producte ofert pugui ser concertat amb el teixit comercial, ja sigui a nivell
de barri o d’eix comercial.
Desplaçaments en bicicleta -130307Ordenar i incentivar els desplaçaments dels visitants en bicicleta a l’interior de la
ciutat
L’orografia, el clima mediterrani, l’extensa xarxa de carrils bici i l’extens front marítim de la
ciutat permeten utilitzar mitjans no motoritzats amb molta facilitat i comoditat, essent aquest
un dels atractius de Barcelona.
Tanmateix, l’ús de la bicicleta per part dels visitants, així com d’altres ginys de lloguer, ha
d’estar regulat i no pot afectar la circulació d’altres modes de transport, ni entorpir el pas dels
vianants. Aquest aspecte d’ordenació i control és especialment significatiu en les zones
urbanes de trama compacte i prioritat per vianants com és Ciutat Vella i d’altres nuclis
històrics dels barris. En aquestes zones s’ha de preveure on és possible l’ús de bicicleta i on
no és aconsellable, tenint en compte no només l’ús individual, sinó especialment els grups
turístics en bicicleta i la diversitat de ginys o mitjans no motoritzats de lloguer o amb
conductor que tenen un impacte molt important per la seva concentració.
> Incentivar l’ús de la bicicleta per part dels visitants a través de les iniciatives de
promoció turística.
> Regular l’ús i la circulació de ginys a través de la convocatòria d’un concurs de
concessió d’aquest servei turístic per tal de limitar l’excessiva proliferació d’aquests vehicles,
aconseguint que el servei s’adapti a zones concretes i a situacions i horaris regulats.
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principals zones generadores de mobilitat turística, com el port o estacions intermodals, la
qual cosa facilitaria la mobilitat en bicicleta per la ciutat. És desaconsellable, en canvi, la
seva ubicació en zones d’alta densitat turística.

> Garantir que els visitants que circulen en bicicleta han estat prèviament informats per les
empreses de lloguer de la normativa aplicable a Barcelona, fent especial èmfasi en l’ús dels
carrils bici o itineraris recomanats.
> Crear un mapa de carrils bici que uneixi punts turístics de la ciutat amb la possibilitat de
comptar amb una senyalització específica.
Informació i senyalització -130308Millorar la informació dels sistemes de transport i de la senyalització útil pels visitants
de la ciutat
Les propostes que es poden desenvolupar en aquest Pla Estratègic en referència a les
millores en la informació, són les següents:
> Les estacions i parades de transport públic localitzades a prop de les zones turístiques han
d’incloure senyalització i plànols específics que donin servei als nostres visitants.
> La senyalització vertical orientativa de vianants de la ciutat hauria d’incloure el missatge
del punt d’atracció en idiomes, sobretot en anglès.
> Es considera important editar tríptics descriptius de la forma de moure’s per la ciutat,
de forma que cada turista pugui disposar de plànols de transport públic associats als seus
punts de visita.
> La identificació de punts amb potencial turístic de cada districte haurà d’anar acompanyat
d’una proposta d’accessibilitat que permeti editar materials informatius per moure’s a
escala de barri, on es reconeguin i es comuniquin els diferents modes de desplaçament i
els diversos punt d’atracció turística.
Gestió i coordinació de la demanda -130309Gestionar la demanda tot incrementant la coordinació entre els diferents operadors
turístics per evitar la sobresaturació dels diferents punts d’atracció turístics.
Un dels principals problemes de mobilitat dels visitants que afecta més reiterativament a la
mobilitat de la resta de la ciutat, és la sobresaturació dels punts d’atracció turística de
referència.
Millorar aquest aspecte fa necessari coordinar-se amb el conjunt d’operadors turístics
(organitzadors de tours i excursions, creuers...) de cara a una planificació conjunta que
incideixi en una millor experiència i qualitat en la visita i minimitzi el seu impacte en la ciutat.
> Creació d’una taula de coordinació amb el operadors turístics.
Afavorir una millor gestió de la demanda a través de la creació d’espais estables de
coordinació. Actualment, existeix una poca coordinació entre els diferents operadors que
organitzen visites per la ciutat i els serveis gestors de la mateixa. Un espai d’aquestes
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incidència en l’espai públic i la mobilitat de la ciutat.

> Replantejar de forma global el model d’excursions i visites organitzades per la ciutat,
de forma que al llarg de la setmana es puguin distribuir el conjunt de visites sense
sobresaturació a determinades hores on en determinats dies, i no incideixin en espais
sobresaturats.
> Avançar en sistemes de pre-reserva d’entrades en un determinat període de temps als
punts de màxima demanda turística de la ciutat, aquestes reserves tindrien associada la
plaça d’estacionament per l’autocar o vehicle de transport.

Responsable:

Mobilitat

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Promoció Territorial i Turisme, BSM, Guàrdia
Urbana, Districtes, Transports Metropolitans de Barcelona, ATM,
operadors i comercialitzadors turístics

Calendari execució: 2010-2015
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Ordenació i control de l’activitat turística
Objectiu de l’actuació
Ordenar l’activitat turística per tal d’aconseguir el necessari equilibri definit pel Model
Turístic proposat pel Pla Estratègic.
Aplicar les mesures de control de l’activitat turística que es du a terme en el municipi
amb l’objecte d’assegurar la qualitat de l’oferta i el seu desenvolupament harmònic
amb la dinàmica ciutadana.

El desenvolupament del turisme en el medi urbà fa del tot imprescindible l’exercici, per part
del municipi, de les funcions d’ordenació i control per tal d’aconseguir els principis d’actuació
del Model Turístic proposat en aquest Pla Estratègic:
> La coherència amb el Model de Ciutat
> L’equilibri o relació sinèrgica visitant-resident
> La sostenibilitat econòmica, social, ambiental i patrimonial
Són, doncs, objectius d’aquesta ordenació: aconseguir el necessari equilibri d’usos,
sense caure en una excessiva especialització de l’espai i una manca d’identitat,
cercant alhora una convivència harmònica entre visitants i residents.
Es tracta d’aconseguir que no es produeixin ni competències ni conflictes entre uns i altres, i
si sorgeixen, poder resoldre’ls en funció del benefici col·lectiu. En definitiva, el creixement de
l’activitat turística ha d’efectuar-se dintre d’uns paràmetres d’equilibri i d’equitat en els que el
creixement de l’activitat produeixi el menys desgast possible i aporti el màxim de benefici a
la comunitat.
Ordenació de l’activitat turística en els Plans especials d’usos -130401La Carta Municipal de Barcelona, en el seu article 67.2, assenyala com objectiu dels plans
especials d’usos: ordenar la incidència i els efectes urbanístics, mediambientals, i sobre el
patrimoni urbà que les activitats produeixen en el territori, mitjançant la regulació de la seva
intensitat i les condicions físiques del seu desenvolupament en funció de les distàncies, el
tipus de via urbana i les circumstàncies anàlogues.
Els Plans d’usos esdevenen l’instrument urbanístic que permet condicionar o limitar unes
determinades tipologies d’establiment en determinades zones per no caure en una
excessiva especialització d’usos que vagi en detriment del Model de ciutat.
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Atesa la forta concentració d’establiments hotelers i d’habitatges d’ús turístic, el Districte de
Ciutat Vella compta amb el Pla especial d’establiments de concurrència pública que
classifica els establiments vinculats a les següents activitats: espectacles; activitats
esportives, musicals, restauració, joc i atraccions, culturals i socials, audiovisuals i
zoològiques; establiments comercials; establiments d’hoteleria, apartaments i habitatges
d’ús turístic.
En l’anterior Pla d’Usos de Ciutat Vella, aprovat el 2005, ja es limitava l’establiment d’hotels
de categoria inferior a tres estrelles, i va suspendre la possibilitat d’obrir nous habitatges d’ús
turístic.
El nou Pla d’Usos, aprovat de forma definitiva el juliol de 2010, va ser precedit per una
moratòria en la concessió de llicències d’hotels (2009). El nou Pla divideix el Districte en 13
zones que reflecteixen les especificitats dels diferents territoris. L’objectiu fonamental del
nou Pla és reequilibrar la densitat d’activitats entre les diferents zones i incentivar la
renovació sense incrementar el nombre d’establiments.
> Aplicar el nou Pla d’Usos que parteix del criteri general de limitació dels actuals
usos turístics al Districte de Ciutat Vella.
En relació a l’activitat hotelera, preveu una restricció de nous establiments a totes les zones
del Districte, amb la prohibició d’ampliar el nombre total de places hoteleres. La possible
ampliació és condicionada a la permuta d’establiments per tal de no incrementar el nombre
de places totals. Es permet el trasllat d’establiments hotelers a les zones on la dimensió dels
vials permet un millor desenvolupament de l’activitat. En els casos de trasllat, el 55% de la
superfície podrà destinar-se a habitacions i la resta de l’immoble haurà de destinar-se a
serveis i a zones comuns de l’hotel.
Respecte els habitatges d’ús turístic es preveu la seva agrupació en edificis per la difícil
compatibilització de l’ús turístic amb els usos de caràcter residencial en una mateixa
comunitat.
El Pla d’Usos estableix, doncs, l’obligatorietat d’estar agrupats en edificis exclusius, fixant un
temps de carència o moratòria de 6 anys per fer efectiu el trasllat; passat aquest temps,
hauran de cessar la seva activitat. Tanmateix, es permet el trasllat de les llicències en
edificis sense ús residencial. Els que no es traslladin podran continuar operant allà on estan
ubicats actualment fins l’entrada en vigor de la nova ordenança que haurà de fer
l’Ajuntament, un cop s’aprovi el Decret de la Generalitat de Catalunya.
> Establir, per part de l’administració municipal, un programa d’acompanyament que
tingui com a objecte facilitar l’aplicació del nou Pla d’Usos de Ciutat Vella en tots
aquells casos que el Pla plantegi la necessària adequació.
Amb aquest objectiu, es crearà una Oficina per a l’emprenedoria de Ciutat Vella, servei creat
per Barcelona Activa, el Districte i Foment de Ciutat Vella, que estarà ubicada al convent de
Sant Agustí.
Altres Districtes compten també amb Plans especials d’establiments de concurrència pública,
que generalment no afecten a l’activitat turística, ja que fins ara no ha estat considerada
necessària la seva ordenació.
> Analitzar la densitat i efectes del parc hoteler i dels habitatges d’ús turístic per
preveure la possibilitat de regular determinades zones de la ciutat, a través de la progressiva
revisió d’aquests Plans d’usos, preceptiva cada quatre anys.
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Habitatges d’ús turístic -130402La Mesura de Govern per a la regulació de l’ús turístic dels habitatges (2008) va ser
una iniciativa municipal pionera per donar resposta a l’elevat creixement de l'oferta
d'habitatges d'ús turístic que es donava en un marc normatiu poc regulat i que dificulta el
control d’aquest fenomen.
La Mesura de Govern tenia com a objectiu l’establiment de les mesures d’ordenació i control
en relació als habitatges d’ús turístic amb la doble finalitat d’afavorir la qualitat en la
prestació del servei que ofereixen i alhora aconseguir minimitzar la seva incidència en les
comunitats de veïns.
La Llei del Dret a l'Habitatge (18/2007), aprovada al Parlament de Catalunya, regula i posa
les bases en aquest sector, fent possible que, des de l'àmbit municipal, s'exerceixin les
competències administratives pel que fa a l'ordenació, per tal de permetre fer compatibles
els usos residencials o habitatges d'ús comú, amb aquest tipus d’allotjament turístic.
El desplegament de la Mesura de Govern ha significat, amb una especial incidència al
Districte Ciutat Vella, l’exercici per part de la Guàrdia Urbana i els serveis municipals
d’inspecció i llicències de la funció d’ordenació i control dels esmentats habitatges.
En l’actualitat està pendent l’aprovació definitiva per part de la Generalitat del Decret de
Regulació dels habitatges d’ús turístic desenvolupant l’esmentada Llei del Dret de
l’Habitatge. Amb la seva entrada en vigor es millorarà les possibilitats d’inspecció i control
per part dels municipis, ja que el Decret, reforçarà el paper regulador dels ajuntaments en
aquesta matèria.
> Adaptar la normativa municipal als requeriments de l’esmentat Decret.
Un cop estigui publicat, l’Ajuntament haurà d’adaptar la normativa municipal, que donant
continuïtat a la Mesura de Govern del 2008, haurà de vetllar especialment per a tots aquells
aspectes que incideixin en la qualitat de vida dels residents en aquells edificis on hi hagi
habitatges d’ús turístic, per tal d’evitar pertorbacions i males pràctiques en contradicció amb
la convivència o el benestar de la col·lectivitat.
> La possibilitat de concedir les llicències municipals amb caràcter temporal, d’acord
amb el Decret, ha de permetre exercir un major control respecte el parc d’habitatges d’ús
turístic.
> Avaluar periòdicament l’increment d’habitatges d’ús turístic en algunes zones i barris
per tal d’evitar una excessiva concentració dels mateixos, la qual cosa aconsellaria també la
seva limitació a través dels corresponents Plans d’Usos.
> Els respectius Plans d’usos podran regular la seva limitació en aquells barris que per la
seva configuració urbana no es consideri compatible l’ús residencial i turístic en un mateix
immoble, tal com està establert en l’actualitat en el Districte de Ciutat Vella.
> Atenent els bons resultats de la seva tasca, mantenir en el Districte de Ciutat Vella
l’operatiu específic d’inspecció i control d’habitatges d’ús turístic format per la Guàrdia
Urbana i l’Inspecció Polivalent, especialment al llarg de tot el procés d’adequació de les
actuals habilitacions concedides als requeriments del nou Decret.
> L’experiència d’aquest operatiu específic es podrà posar en pràctica en totes aquelles
zones o barris d’altres Districtes de la ciutat que la densitat d’habitatges d’ús turístic ho
aconselli.
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> Els habitatges d’ús turístic seran una de les activitats preferents a l’hora de posar en
marxa la proposta d’actuació Barcelona recomana. Es tracta, de comú acord amb les
organitzacions del propi sector (Apartur), d’incentivar les bones pràctiques; promocionar
aquells operadors que es caracteritzin per l’excel·lència del seu servei i afavorir un exercici
responsable d’una activitat que s’ha de caracteritzar per la bona convivència amb la
comunitat.
Botigues venda “souvenirs” -130403Les botigues de venda de records turístics o souvenirs també són objecte de regulació a
través del Pla Especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda
d’articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona (2008) a fi i efecte de protegir
els seus impactes negatius en el paisatge urbà, els entorns urbans d’especial interès, el
patrimoni arquitectònic i monumental i el dret dels residents en espais d’especial protecció.
En concret, l’esmentat Pla assenyala com espais d’especial protecció el Districte de Ciutat
Vella, les rodalies de Sagrada Família i les rodalies del Park Güell i els entorns dels edificis
monumentals declarats béns culturals d’interès nacional.
> Continuar realitzant inspeccions de forma periòdica en les zones d’especial protecció,
continuant desenvolupat campanyes específiques d’inspecció. Aquestes inspeccions han de
comptar amb una protocolització específica que garanteixi la seva efectivitat atenent a la
dificultat de caracteritzar el propi concepte d’objecte de “records o souvenirs”.
Inspecció activitat turística -130404La Llei de Turisme de Catalunya assenyala com a competència municipal l’exercici de
l’activitat inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a terme dins llur terme
municipal i l’exercici de la potestat sancionadora... en coordinació amb l’Administració de la
Generalitat.
> En el marc de la coordinació institucional, la Direcció General de Turisme i l’Ajuntament de
Barcelona han d’incrementar la col·laboració amb els serveis d’inspecció turística, en
els supòsits que contempla la Llei de Turisme.
> En relació als Albergs de Joventut, constituir un equip d’inspecció conjunta entre la
Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del
Barcelonès i l’Ajuntament de Barcelona, assegurant la coordinació entre el conjunt
d’institucions implicades.

Responsable:

Promoció Econòmica, Inspecció i Llicències

Agents implicats:

Districtes, Urbanisme, Guàrdia Urbana, Comerç i Consum, Consell
Comarcal Barcelonès, Direcció General de Turisme

Calendari execució: 2010-2015
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Centre Municipal d’Operacions
Objectiu de l’actuació
Afavorir una adequada gestió dels fluxos de visitants per anticipar-nos als seus
efectes, coordinant els serveis municipals i els operadors turístics.

L’Ajuntament de Barcelona compta, a partir de l’organització dels Jocs Olímpics del 92, amb
una llarga experiència de constituir taules de coordinació quan se celebren a la ciutat grans
esdeveniments de caràcter cultural, esportiu o firal.
Centre Municipal d’Operacions -130501> Constituir amb caràcter permanent un Centre Municipal d’Operacions per gestionar
els fluxos de visitants que rep la ciutat
La creixent complexitat dels diversos usos i fluxos que caracteritza l’activitat turística a la
nostra ciutat, així com el fet que cada cop hi sovintegin més esdeveniments, grans
congressos, convencions i arribades massives de fluxos de visitants, fa aconsellable la
creació d’un espai de coordinació municipal amb caràcter permanent que doni resposta
adequada a les diverses situacions en relació a l’ús de l’espai públic.
El caràcter permanent del Centre Municipal d’Operacions optimitza el seu
funcionament i atorga un caràcter ordinari al que fins el moment s’entenia com a
puntual o extraordinari, i alhora, la seva tasca ha d’esdevenir essencialment proactiva,
anticipant-se a la generació de possibles conflictes.
A través d’una adequada protocolització dels processos es podrà establir una gradació que
correspongui al nivell de resposta adient en cada cas.
Una de les característiques fonamentals d’aquest Centre serà aplegar la informació
referida a fluxos de visitants previstos que haurà de ser facilitada pels operadors turístics.
Des del Centre aquesta informació serà sistematitzada i distribuïda a tots els serveis
implicats.
També serà una de les seves funcions la de preveure i planificar l’impacte dels esmentats
fluxos, proposant mesures correctores. Així mateix, quan sigui necessari, es posarà en
contacte amb els emissors per tal d’acordar mesures de coordinació i seguretat o fórmules
d’informació prèvia als visitants.
La posta en marxa d’un Centre d’Operacions d’aquestes característiques necessàriament ha
de partir de les estructures actuals, desenvolupant-se de forma progressiva a partir de
l’experiència acumulada pels serveis municipals i vinculant-se a les estructures de
coordinació existent on aportarà la visió en clau turística.
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Aquest desenvolupament progressiu ha de facilitar la incorporació del coneixement que es
deriva de l’aplicació de les noves tecnologies a la gestió de la ciutat, d’acord amb el
concepte smart city.

Promoció
Econòmica

Turisme de
Barcelona

Operadors
Turístics
Organitzadors

Cultura
Esports

Emissors

Mobilitat

Port

Seguretat

Aeroport

Medi Ambient

Fira / CCIB /CGC

Districtes

`/`

Orgànicament, dependrà de Gerència Municipal i es coordinarà amb els sectors municipals
de Promoció Econòmica, Prevenció, Seguretat i Mobilitat, Medi Ambient, Cultura i Esports,
així com amb Turisme de Barcelona.
Canalitzarà la informació en contacte amb els agents emissors en origen, els organitzadors
de competicions, esdeveniments, congressos o convencions, i els principals canals
d’entrada com el Port de Barcelona, l’Aeroport i la xarxa ferroviària. El Port de Barcelona és
especialment rellevant, atenent la importància del trànsit de creuers que genera.
Una de les seves funcions serà, també, en contacte amb els operadors en origen,
l’afavoriment d’una millor planificació dels fluxos d’excursionistes provinents principalment de
Costa Brava, Maresme i Costa Daurada amb l’objectiu de millorar l’experiència d’aquests
visitants i alhora minimitzar el seu impacte a la ciutat.
Fans Zone -130502> Creació de Fans Zone per acollir els afeccionats que visiten la ciutat
La previsió en l’acollida dels visitants i el contacte previ amb els emissors i la coordinació
conjunta esdevé una acció especialment significativa en la celebració de competicions
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Un bon exemple de com gestionar aquests fluxos de visitants ha estat l’organització, per part
de l’Ajuntament de Barcelona, de les anomenades “Fans Zone” per acollir els afeccionats
dels equips que participaven en les diverses eliminatòries de la Champions amb el Futbol
Club Barcelona.

L’experiència i l’èxit d’aquesta iniciativa es basa en un projecte de treball transversal des de
la prevenció i la comunicació, i amb la implicació de la mateixa UEFA, els clubs de futbol, les
policies, els operadors de turisme, els comerciants i les mateixes entitats d’aficionats. Cal
preparar adequadament els dispositius extraordinaris necessaris i l’oferta lúdico-turística per
als aficionats visitants; intercanviar i promoure les millors pràctiques de “joc net”, no només
al camp sinó als carrers de les ciutats. Cal conèixer les normes bàsiques de convivència i
respectar la qualitat de l’espai públic tenint present el “fair play” al camp de futbol, als carrers
i als espais públics.

Amb el lema Guanyi qui guanyi, que la ciutat no perdi, el febrer de 2010, impulsat i
organitzat per l’Ajuntament i l’UEFA, Barcelona va acollir el primer seminari de treball on 23
ciutats, 46 clubs i afeccionats podien posar en comú metodologies i experiències en
l’acollida d’aficionats per partits de futbol.

Responsable:

Gerència Municipal, Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Promoció Econòmica, Medi Ambient, ICUB,
Institut Barcelona Esports, Transports Metropolitans de Barcelona,
operadors de transport

Calendari execució: 2010-2015
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Programa
Intel·ligència
turística
Observatori Turisme urbà BCN
Centre d’Innovació turística BCN
Portal de coneixement Turisme Urbà BCN
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Observatori Turisme urbà BCN

Objectiu de l’actuació
Dotar a Barcelona d’un espai integral d’intel·ligència turística que actuï com a
plataforma receptora, generadora i distribuïdora del coneixement turístic de la
destinació, del que ha de formar part molt rellevant el Sistema d’Informació Turístic
de base que proporcioni dades estadístiques oficials sobre l’activitat turística de la
destinació Barcelona.

Actualment, hi ha diferents entitats que generen i difonen informació pel seguiment de
l’activitat turística de la ciutat.
Des de fa uns 20 anys, el Consorci Turisme de Barcelona ha desenvolupat una tasca clau
en la generació d’informació turística sobre Barcelona, convertint-se, de facto, en la “font
oficial” de les dades turístiques a Barcelona. D’altres organismes com l’Ajuntament de
Barcelona, a través del Gabinet tècnic de programació i Estadística Municipal, ve recopilant i
coordinant la difusió d’informació turística provinent de diferents fonts mitjançant els seus
medis de difusió, essent la font oficial de les estadístiques de la ciutat.
Per altra banda, el coneixement i la informació que generen l’IDESCAT (Institut d’Estadística
de Catalunya,) l’INE (Instituto Nacional de Estadística) el IET (Instituto de Estudios Turísticos,
depenent de Turespaña), o l’Observatori de turisme de la Generalitat (depenent de la
Direcció General de Turisme), és fonamental, en la mesura que per moltes de les dades són
els generadors primaris de la informació i font oficial de les mateixes.
Sense oblidar l’aportació que fan organismes com el Gremi d’Hotels de Barcelona,
l’Observatori de la Cambra o les Universitats, així com Eurostat pel que fa a les
estadístiques europees de referència.
Ara bé, tota la informació generada no és suficient per cobrir les necessitats actuals, i
en alguns casos, generen confusió per la disparitat de dades i metodologies
utilitzades.
La creixent complexitat de les activitats turístiques, la maduresa de la indústria i l’increment
de la competitivitat entre les destinacions, fa cada cop més necessari disposar de més i
millor informació per a la planificació i la presa de decisions, així com disposar de fonts
oficials permanents i fiables, per tota aquella informació estadística considerada com a
bàsica.
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S’aconsella disposar d’un espai de coordinació i generació de coneixement turístic que
permeti donar una resposta adequada a les necessitats i reptes de futur de la destinació
Barcelona.
L’Observatori del turisme urbà de Barcelona pretén esdevenir una plataforma de foment,
recollida, elaboració i difusió d’informació relacionada amb turisme, concertant i definint
clarament les responsabilitats i tasques de cadascun dels implicats en la generació de
coneixement i d’estadístiques turístiques bàsiques.

Funcions
Les principals funcions d’aquest Observatori serien:
>

la proposta concertada d’informació necessària a generar pels diferents actors

>

la consolidació de la informació estadística de base, generada per cada responsable

>

la definició i proposta de nous estudis, indicadors, continguts estadístics, noves
metodologies per millorar les informacions disponibles sobre la destinació Barcelona,
amb especial referència als diferents àmbits territorials (espais saturats, barris,
districtes, ciutat, Àrea i Regió...)

>

el foment, recollida i elaboració d’informació comercial i de mercat

>

la generació i foment d’estudis sobre prospectiva i entorn turístic

>

el foment i elaboració d’estudis sectorials

>

la participació a xarxes nacionals i internacionals de coneixement i d’altres espais

Criteris
La posada en marxa d’un Observatori d’aquestes característiques necessàriament ha de
partir de les estructures actuals, potenciant i coordinant les relacions entre totes elles.
Igualment, resultarà clau l’implantació progressiva de les millores per tal d’aprofitar
l’experiència acumulada i donar continuïtat i valor a les sèries estadístiques existents.
El nou sistema d’informació promogut per l’Observatori del turisme Urbà hauria de basar-se
en criteris com:
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la concertació, coordinació i implicació de tots els agents involucrats en la generació
de coneixement

>

l’estandardització, permanència temporal, comparabilitat i fiabilitat de la informació
(pel que fa a les estadístiques de base)

>

l’adequació de la informació a les noves escales d’anàlisi turístic (destinació, barri,
espai saturat...)

>

la immediatesa quant a la disponibilitat de la informació

>

la socialització de l’accés a la informació, utilitzant mitjans oberts (internet)

Agents implicats
Entre els diferents agents implicats en la generació d’informació cal diferenciar: els òrgans
oficials generadors d’informació i estadística de base; les antenes exteriors (consolats de
mar, CPT’s, OET’s); els diferents sectors implicats a la indústria turística i les universitats i
centres d’investigació

Estadístiques
Oficials : IDESCAT,
GTP, INE,
EUROSTAT

Sectors
(Allotjament,
Comerç,
restauració,
cultura../c

Altres Estadístiques
Turístiques: Turisme
de
Barcelona,DiputacióO
bservatori de Turisme,
IET

Observatori de
turisme urbà
BCN

Universitat I
Centres
d’investigació
Grups de recerca
c/c

Antenes Exteriors
Consolats de Mar,
CPT’s, OET’s
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>

Promoure l’Observatori del Turisme Urbà BCN.

>

Que el present Observatori sigui impulsat per l’Ajuntament a través del Gabinet
Tècnic de Programació, d’on depèn el departament d’Estudis i Programació i el
Departament d’Estadística Municipal.

>

Concertar entre els diferents actors, principalment Turisme de Barcelona, l’Àrea de
Promoció Econòmica i el Gabinet Tècnic de Programació, quina ha de ser la figura,
l’encaix orgànic i lideratge del mateix.

>

Definir les relacions entre els diferents agents implicats i els protocols d’acord
entre les diferents parts.

>

Establir les bases d’un Sistema Integral de Informació Turística Bàsica, validant i
tipificant les fonts estadístiques existents.

>

Que l’Idescat actuï com a garantia del sistema d’informació turística, en la mesura
que ja actua com a executor de les enquestes de l’INE (EOH), l’IET (Frontur, Egatur,
Familitur) a Catalunya.

>

Elaborar el Pla de Necessitats de l’Observatori.

Recomanacions per un millor Sistema Integral d’Informació Turística Bàsica -140102L’estudi d’Impacte econòmic del turisme a Barcelona 2009 elaborat pel Grup de Recerca
AQR de la UB, i coordinat per l’Oficina del Pla, ha estat una molt bona oportunitat per
l’anàlisi i valoració, com mai s’havia fet anteriorment, del conjunt de totes aquelles
estadístiques turístiques bàsiques que afecten a Barcelona, podent, d’aquesta manera,
recomanar les millores necessàries quant a informació, fonts i metodologies, i en definitiva,
fer les recomanacions per a una millor metodologia de càlcul de l’impacte.
La revisió de les fonts d’informació disponibles que poden proporcionar els inputs (dades de
base) necessaris per implementar la metodologia dissenyada per calcular l’impacte
econòmic a la ciutat de Barcelona de l’activitat turística, ha permès constatar que existeix
una excessiva dispersió de les fonts estadístiques. Aquesta circumstància també
comporta una excessiva variabilitat quant a la quantia, presentació i comparabilitat dels
resultats obtinguts.
>

L’objectiu a assolir és disposar d’un sistema d’informació que proporcioni
dades estadístiques oficials sobre l’activitat turística per a la ciutat de
Barcelona.

>

Aquest sistema ha d’integrar les fonts que són necessàries per donar resposta als
objectius analítics relacionats amb el turisme de la ciutat de Barcelona.

>

S’ha de disposar d’unes dades de base úniques i consistents per les variables
fonamentals: nombre de turistes i excursionistes, nombre de turistes per les
diferents modalitats d’allotjament que es donen a la ciutat, nombre de pernoctacions
per cadascuna de les modalitats d’allotjament, i despesa realitzada pels visitants
desagregada per conceptes. En el cas dels turistes, cal conèixer la despesa hotelera
(que pot incloure l’allotjament i altres serveis rebuts al mateix) així com l’extrahotelera.
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El sistema oficial d’informació turística ha de proporcionar les dades oficials de
referència per la ciutat de Barcelona, conseqüentment s’ha de nodrir de fonts
que també siguin oficials (tot i que siguin produïdes per diferents organismes)
assegurant la seva coherència i l’optimització de recursos per a la seva
obtenció.

El Pla de Necessitats de l’Observatori
El Pla de Necessitats de l’Observatori ha de contemplar, com a mínim:
>

les necessitats d’informació en general, i d’estadístiques i d’estudis en particular,
d’acord amb els diferents nivells d’informació (informació de base, informació de
mercat, informació empresarial i sectorial)

>

les unitats territorials d’anàlisi per la generació d’indicadors a nivell d’espai saturat,
barri, districte, ciutat, àrea i regió

>

la periodicitat idònia per a cada unitat d’informació o estudi

>

el programa d’accés, intercanvi i difusió del coneixement

>

les necessitats organitzatives, humanes i financeres

Grups de recerca i xarxes de coneixement
Altres tasques de l’Observatori seran canalitzar la participació a fòrums i altres espais de
coneixement sobre turisme i ciutat així com la participació a les xarxes de coneixement
turístic d’àmbit nacional, estatal i internacional.
El desenvolupament i posta en marxa de l’Observatori de Turisme Urbà BCN es
considera una actuació d’importància estratègica pel futur del turisme a Barcelona. El
foment i la generació de coneixement han de permetre impulsar el lideratge de
Barcelona i convertir-lo en font permanent d’avantatge competitiu.

Responsable:

Promoció Econòmica, Gabinet Tècnic de Programació

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Turisme de Barcelona, Diputació de Barcelona,
IDESCAT, INE, IET, centres universitaris i grups de recerca,
Observatori de Turisme de Catalunya, Turespaña, gremis i
associacions

Calendari execució: 2010-2011
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Centre d’innovació turística BCN

Objectiu de l’actuació
Contribuir a la millora de la destinació Barcelona i les seves empreses impulsant un
espai que fomenti constantment la recerca aplicada, la capacitat d’innovar i la
transferència tecnològica entre les universitats, els centres d’investigació, els
experts, les administracions, les empreses i els agents productius.

Barcelona s’ha posicionat com una de les destinacions turístiques més importants del món,
consolidant la indústria turística com una important font generadora d’activitat econòmica i
llocs de treball.
L’esperit obert, innovador i de renovació constant de la ciutat ha estat un dels factors de
l’èxit turístic de Barcelona.
Per tal de seguir essent competitius en un entorn cada cop més “difícil”, cal impulsar
espais que facilitin la constant innovació tant de la destinació i, les empreses com
dels productes oferts per tal de seguir millorant i assegurant la sostenibilitat del
model turístic a llarg termini.
El coneixement i la capacitat d’innovar esdevenen peces clau per a la millora constant tant
de la destinació com de les empreses i organismes turístics que hi operen.
El turisme, com qualsevol altra activitat econòmica, precisa de recerca i innovació
constants que permetin a la indústria i a les destinacions turístiques fer front als
canvis, adaptar-se i assolir/mantenir un posicionament competitiu.
La necessitat d’innovar i incorporar nova tecnologia de gestió i coneixement en les
estructures turístiques és avui dia quelcom innegable i exigit a tots nivells.
Cal incorporar innovació a nivell de tecnologia, producte, gestió, processos, serveis,
materials, comercialització, màrqueting, promoció, finançament, etc., tant en l’àmbit privat
com públic.
Són necessaris, per tant, espais per a la innovació que facilitin la transferència de
coneixement entre els diferents agents implicats.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------217
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Multinivell dels Sistemes R+D+I

Font: Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013

Podem destacar importants grups de recerca a Catalunya vinculats a la recerca i el
coneixement turístic, com:
>
>
>
>
>
>
>
>

Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT)
Grup de Recerca Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme (GRABET)
Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)
Grup de Recerca en Indústria i Territori (GRIT)
Grup de Recerca en Gestió Turística (GRUGET)
Laboratori Multidisciplinari de Recerca en Turisme (LMRT)
Xarxes Organitzatives, Innovació i Desenvolupament d’Estratègies i Productes
Turístics (ONIT)
Grup de Recerca en Turisme i Dinàmiques Socioterritorials (TUDISTAR).
Centres de Recerca a Catalunya
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Font: Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013

Destacar que, en el marc general del Programa Nacional de Recerca i Innovació (PRI) del
Departament de Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, i en el procés de
desplegament del Pla Estratègic de Turisme 2005-10, la Direcció General de Turisme
impulsa, amb la col·laboració de l’URV i la Universitat de Girona, l’Institut Turístic de
Catalunya (IRTUCA) amb l’objectiu bàsic “d’establir un marc de foment, lideratge i
coordinació d’estudi, recerca i generació de coneixement aplicat al voltant de l’activitat
turística, amb la corresponent transferència de tecnologia a les empreses i territoris”.

Centre d’innovació turística BCN: BCN LABTUR -140201Des del Pla es proposa promoure la creació d’un centre d’innovació turística impulsat
des de l’àmbit de la cooperació públic-privada i essent la gran aposta per a la recerca i
la innovació turística urbana.
Aquest centre podria inscriure’s en el marc de l’IRTUCA (Institut de Recerca Turística de
Catalunya), i conjuntament amb els altres centres d’innovació i recerca, com els de
Tarragona1 i Girona, conformar una de les peces bàsiques de la recerca i la innovació
turística de Catalunya, convertint-se en el referent nacional i internacional quant a
Turisme Urbà.
El centre d’innovació turística de Barcelona haurà de fer front a dos reptes importants:
>

La involucració dels empresaris turístics en la innovació

>

L’adopció de la innovació com estratègia de futur

La implicació del sector privat ha de ser garantia de la transferència tecnològica.
1

El Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, impulsat el 2006 per la Universitat Rovira i Virgili, l’Ajuntament de
Vilaseca i la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Possible futura seu de
l’IRTUCA.
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Agafant com a mostra el Centro de Innovación Turística de Andalucia, es proposa plantejar
un espai organitzat en diferents “laboratoris” que funcionin de manera coordinada, i
que facin possible espais d’investigació i transferència del coneixement per la millora del
turisme urbà a la destinació Barcelona
D’acord a l’adaptació de la innovació com a estratègia de futur, serà fonamental el fet de
fomentar i donar serveis tecnològics (tecnologia, gestió, comercialització i màrqueting, etc.) i
serveis d’innovació (nous productes, processos, materials, etc.) als agents turístics de la
destinació.
Objectius del BCN LABTUR
>
>
>
>
>
>

Foment de la recerca aplicada i la capacitat d’innovació a la destinació Barcelona
Afavorir la transferència tecnològica entre les universitats, els centres d’investigació,
els experts, les empreses i els agents productius
Participar activament en les xarxes de coneixement de turisme urbà
Contribuir a la millora de la competitivitat de l’activitat del turisme a Barcelona
Contribuir al lideratge en innovació aplicada en turisme urbà
Promoure el desenvolupament ordenat i sostenible de l’activitat turística a la
destinació Barcelona

Agents implicats
El centre d’innovació turística ha de ser un lloc de trobada i cooperació dels agents públics,
com l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i altres administracions, les
universitats, els centres de recerca i les xarxes de coneixement turístic, i els sectors privats,
empreses, gremis, associacions i federacions sectorials.

Ajuntament de
Barcelona
+
Altres
administracions
públiques

Universitats i
xarxes de
coneixement

Empreses
gremis,
associacions
sectorials
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Es proposa un centre que podria coordinar un conjunt de labs com els següents, que
operarien de manera coordinada amb les següents funcions:
>

LABTUR Recerca: promou, fa seguiment i coordina projectes de recerca aplicada
pels sectors i empreses turístiques.

>

LABTUR Idees: laboratori virtual especialitzat en l’intercanvi d’idees. Espai de
connectivitat on les persones comparteixen i interconnecten idees i solucions per
generar un “Global Brain”.

>

LABTUR investigació tecnològica: laboratori que investiga, prova i identifica noves
tecnologies per a la introducció a la indústria turística.

>

LABTUR Acompanyament: laboratori especialitzat en l’assessorament i
recolzament dels professionals del sector. El lab d’acompanyament pretén la millora
dels coneixements tècnics dels professionals i les institucions del sector formant en
les tècniques més avançades.

LAB Idees

LAB
investigació

LAB
Acompanya
ment

tecnològica
BCN LABTUR
Centre
d’innovació
turística
Barcelona

Altres
LAB’s
---c---

LAB
Recerca

Propostes
>

Impulsar la creació del BCN LABTUR com a òrgan de coordinació i gestió de la
recerca i la innovació en Turisme Urbà

>

L’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Barcelona com a co-liders en l’impuls del
BCN LABTUR

>

Identificar el partner universitari necessari per desenvolupar el projecte
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definint les relacions i acords entre ells (fundadors, ens de promoció, universitats
centres de recerca, gremis i associacions empresarials...)
>

Establir la fórmula legal idònia (Fundació, Consorci...) i elaborar el “Pla d’empresa”
per a la seva posta en marxa

>

Contribuir a l’estructuració i consolidació dels grups d’innovació i recerca aplicada
especialitzats en turisme en l’àmbit nacional, en el marc de l’IRTUCA i el programa
Nacional de Recerca i Innovació PRI 2010-2013.

Responsable:

Promoció Econòmica

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Turisme de Barcelona, centres universitaris,
Diputació de Barcelona, Departament d’Innovació, Empresa i
Universitats, Observatori de Turisme de Catalunya, gremis i
associacions, Turespaña

Calendari execució: 2011-2012
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Portal del coneixement Turisme Urbà BCN
Objectiu de l’actuació
Promoure una plataforma única i interactiva de difusió del coneixement i de la
informació turística, que permeti millorar la seva accessibilitat i disponibilitat,
esdevenint l’espai virtual de referència per compartir coneixement turístic urbà.

La revolució per l’ús generalitzat d’internet ha fomentat, d’una banda, la proliferació
d’informació (publicada) i la seva accessibilitat telemàtica, i de l’altra, una important dispersió
del coneixement i la informació.
La pluralitat de fonts, webs i d’informacions disponibles, fa moltes vegades difícil la
verificació, constatació i fiabilitat de les mateixes.
Les anteriors actuacions plantejades en aquest Programa (Observatori i Centre d’Innovació)
justifiquen plenament a necessitat d’impulsar un espai de socialització del coneixement
generat i/o consolidat.
Cal, doncs, un lloc de trobada per aquells usuaris (empreses, professionals, experts,
investigadors...), que desitgen adquirir, compartir I transmetre informació de valor en l’àrea
de turisme urbà.

Portal del Coneixement Turisme Urbà BCN -140301Amb l’objectiu de fomentar la participació, la socialització i la difusió del coneixement turístic
en Turisme i Ciutat es proposa la creació d’un portal únic de coneixement en turisme urbà.
La raó de ser dels portals del coneixement és la unió entre els móns de la gestió del
coneixement i de la intel·ligència en un mateix entorn.
El portal de coneixement Turisme Urbà BCN ha de permetre oferir informació procedent
d’una gran varietat de fonts, en el marc d’un únic espai de treball.
Dirigit a resoldre les necessitats específiques de persones, empreses i institucions que
necessiten compartir coneixement sobre el turisme i les especificitats urbanes i les seves
relacions.
Una actuació d’aquest tipus tindria especial incidència en els sectors relacionats directament
amb l’activitat turística i hauria de consolidar-se com un element integrador del coneixement
sectorial.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------223
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usuari
Professionals del
Sector
Organització
promotora
Barcelona
Destinació
Membres de
organització

Pàgina d’ Inici

Visitants

Motiiu principal de l’Usuari

La meva BCN

Motiiu secundari
de l’Usuari

Link amb
Portal
TURISME
URBA BCN

Informació
pràctica

Gai

Segments

Luxe Verd

Esport

Destacats

…

Agenda

…

Travel
Planner

Segments estratègics
• Per estil de vida

Sector
Turístic
Mitjans i
Premsa

Barcelona Convention
Bureau

Què fer

• Per pressupost

On anar

• Per tipus d’acompanyants

On dormir

• Per motivació de viatge

On menjar

• Per nínxols de mercat

Esdeveniments on anar

• Altres destacats

Quines rutes fer
On anar fora de Barcelona
Altres conceptes rellevants
59

El portal haurà de comptar amb ambients oberts i de col·laboració de treball que permetin la
comunicació entre els usuaris per compartir coneixement.
S’haurà d’oferir a l’usuari, de forma fàcil i integrada, l’accés a tot tipus de serveis com
cercadors, fòrums, documents, aplicacions, etc.
L’estructuració del portal del coneixement passa per la creació d’una eina potent de difusió i
compartició d’informació.
El portal es podria estructurar en dos grans àmbits: l’àrea de producció del coneixement i
l’àrea d’obtenció del coneixement.
Obtenció del
coneixement

Producció del
coneixement
organitzat
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Com a mínim cal contemplar quatre nivells de participants: els membres de les
administracions públiques en l’àmbit de la destinació Barcelona, els investigadors i membres
de les universitats i altres institucions vinculades a la recerca, innovació i el coneixement, els
treballadors, directius i empresaris de la indústria turística, el públic en general i els
ciutadans de la destinació Barcelona.

Públic
general i
ciutadans

Administracions
públiques de la
destinació

Investigadors i
membres de la
Universitat i
xarxes de
coneixement

Treballadors,
directius i
empresaris
del sector

Propostes
>

Promoure el desenvolupament del Portal del Coneixement Turisme Urbà Barcelona,
un cop desenvolupats els projectes Observatori i Centre d’innovació.

>

Establir les relacions entre el Portal, l’Observatori i el Centre d’innovació turística
BCN.

Responsable:

Promoció Econòmica

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Cambra de Comerç, Universitats i Grups de
Recerca, IDESCAT, INE, IET, Observatori de Turisme de Catalunya,
Diputació de Barcelona, Departament d’Innovació, Empresa i
Universitats, Observatori de Turisme de Catalunya, gremis i
associacions sectorials i Turespaña

Calendari execució: 2012
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Programa
Lideratge turisme i
ciutat
Turisme i relacions institucionals
Lideratge en el coneixement turístic
Iniciatives i projectes per enfortir el posicionament estratègic de Barcelona
Fem Pla Estratègic de Turisme BCN 2015
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lideratge turisme i ciutat -1501-

Turisme i relacions institucionals
Objectiu de l’actuació
Continuar millorant la presència de Barcelona en associacions, xarxes i institucions
nacionals i internacionals de referència turística i urbana, mitjançant la participació
activa en les mateixes, la introducció de nous discursos en la línia de l’encaix
Turisme i Ciutat i afavorint l’establiment de seus de referència a Barcelona.

Les aspiracions de lideratge en turisme i ciutat com a estratègia aconsellen que Barcelona
formuli les seves aspiracions a participar activament en les relacions internacionals i sigui
capdavantera, tant amb la seva presència i treball a l’exterior com en la captació de seus
d’institucions i organitzacions de caràcter internacional.
Des del Pla Estratègic de Turisme 2015, i sempre amb l’objectiu de respondre al repte de
lideratge en turisme i ciutat, s’aposta per donar impuls a totes les iniciatives de Barcelona
que permetin millorar la presència i imatge de Barcelona en l’àmbit global.
En aquest sentit, aquesta actuació proposa continuar, i en la mesura del possible
incrementar, la participació activa dels representants de la ciutat a les diferents xarxes,
organismes i entitats de caràcter internacional, estatal i nacional, tant de caràcter
turístic com urbà, per tal de liderar els nous discursos en la línia de l’encaix Turisme i
Ciutat i el desenvolupament sostenible.
Així mateix es recomana, també, esmerçar esforços per tal de promocionar Barcelona com a
seu d’organismes internacionals de referència, tant a nivell mundial, europeu i de la
Mediterrània, com en l’àmbit català, que permetin enfortir el posicionament desitjat de la
ciutat.
Captació de seus de prestigi -150101La recent elecció de Barcelona com a seu permanent de la Secretaria de la Unió per la
Mediterrània a l’any 2009 o la creació i l’establiment del Centre UNESCO de Catalunya a
Barcelona al 2004 han de ser considerats, entre molts d’altres, i a tall d’exemple, com
projectes molt beneficiosos per a la projecció de la imatge i que permeten afegir valors en la
línia del posicionament i model desitjat.
Propostes: seus OMT i UNESCO pel Turisme Responsable
A tall d’exemple, i com a actuacions prioritàries, es proposa:
>

Aprofitar el desenvolupament integral de l’antic Hospital de Sant Plau com a seu
d’institucions vinculades amb la recentment aconseguida Secretaria de la Unió per la
Mediterrània, per tal de que institucions de referència en l’àmbit del Turisme s’hi
instal·lin.
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En aquesta línia es considera molt oportú continuar els esforços necessaris per tal
que una nova seu de l’OMT (Organització Mundial del Turisme) per la Mediterrània
sigui una realitat a Barcelona.

>

També en la mateixa línia es proposa fer les gestions necessàries per tal d’impulsar
una seu de la UNESCO pel desenvolupament del Turisme Responsable, a ubicar
preferentment al recinte de l’antic Hospital de Sant Pau. Seria aquest un projecte
pioner a nivell mundial i que donaria uns mostra clara de l’aposta de Barcelona per
un Turisme Responsable.

Presència institucional, aliances i xarxes de ciutat -150102A continuació es destaquen algunes de les principals aliances estratègiques i xarxes en les
que participa Barcelona, que independentment del seus objectius i treball ordinari que els
representants de Barcelona hi fan en tant que membres, han de ser considerades com
espais per a la generació de nou discurs en la línia del desenvolupament sostenible i
l’encaix Turisme i Ciutat.
Aliances estratègiques amb ciutats líder
Actualment, la ciutat de Barcelona manté una relació d'agermanament amb 22 ciutats del
món:

Anvers (Bèlgica), 1997

Gaza (Palestina), 1998

Atenes (Grècia), 1999

Isfahan (Iran), 2000

Boston (Estats Units), 1983
Busan (Corea del Sud), 1983

Istanbul (Turquia), 1997
Kobe (Japó), 1993

Montpeller (França), 1963
Rio de Janeiro (Brasil), 1972
Sant Petersburg (Rússia), 1985
São Paulo (Brasil), 1985

Colònia (Alemanya), 1984

L'Havana (Cuba), 1993

Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina), 2000

Dubai (Emirats Àrabs Units), 2006

Monterrey (Mèxic), 1977

Tel Aviv-Yafo (Israel), 1998

Dublín (Irlanda), 1998

Montevideo (Uruguai), 1985

Valparaíso (Xile), 2001
Xangai (Xina), 2001

Així mateix, Barcelona compte amb convenis d'amistat i cooperació amb 31 ciutats més. A
part dels corresponents convenis i acords, també existeixen o han existit actuacions
conjuntes en determinats àmbits entre les ciutats amb qui Barcelona manté convenis
d’amistat i cooperació.

Alexandria (Egipte), 2007

Guayaquil (Equador), 2005

Quito (Equador), 2005.

Alger (Algèria), 1997

Lima (Perú), 1999

Rosario (Argentina), 1999

Bogotà (Colòmbia), 2005

Lió (França), 2004

Salvador de Bahia (Brasil), 2004.

Budapest (Hongria), 2007

Marsella (França), 1998

San Salvador (El Salvador), 2007

Buenos Aires (Argentina), 1990
Casablanca (Marroc), 2004
Chicago (Estats Units d'Amèrica), 2006

Medellín (Colòmbia), 1992
Mèxic DF (Mèxic), 1992
Ningbo (Xina), 1995

Santiago de Xile (Xile), 1997
Seattle (Estats Units d'Amèrica), 2003
Singapur (Singapur), 2007

El Mina (Líban), 1991

Ostende (Bèlgica), 2006

Tànger (Marroc), 1991

Gènova (Itàlia), 1998

Prov. Gyeonggi-do (Corea del Sud), 2000

Tetuan (Marroc), 2006

Guangzhou (Xina), 2003

Puebla de Zaragoza (Mèxic), 2005

Torí (Itàlia), 2004
Trujillo (Perú), 1991
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Metròpolis
Barcelona és membre de la xarxa Metròpolis, associació mundial de grans ciutats,
metròpolis i governs metropolitans creada a l’any 1985, que aglutina més de 100 ciutats
membres. Aquesta xarxa opera com a fòrum internacional per explorar temes i inquietuds
comunes a totes les grans ciutats i regions metropolitanes.
Metròpolis promou una aliança per promoure la sosteniblitat urbana en aspectes medi
ambientals, econòmics, socials i culturals amb objectius de sostenibilitat.
Els quatre objectius bàsics de Metròpolis són: esdevenir una xarxa d’intercanvi i cooperació
entre els membres i col·laboradors; esdevenir portaveu, en l’àmbit mundial, dels interessos
de les grans ciutats i regions metropolitanes; incrementar el partenariat amb altres
institucions i consolidar-se com a organització mundial descentralitzada.
La seu permanent de Metròpolis es troba a París i l’Alcalde de Barcelona actualment ocupa
la primera vice-presidència executiva, situació que podria ser aprofitada per Barcelona.
Eurocities
Eurocities és una xarxa de les principals ciutats europees. Aquest associació representa els
interessos de 140 grans ciutats a 30 països europeus.
Eurocities influencia i treballa amb les institucions comunitàries per respondre a problemes
comuns que causen impacte, dia a dia, als europeus, ajudant als governs locals. Les
prioritats de Eurocities són el clima, la recuperació i la inclusió social.
Els cinc objectius estratègics de Eurocities són:
> La dimensió social. La ciutat inclusiva
> La dimensió econòmica. La ciutat pròspera
> La dimensió medi ambiental. La ciutat sostenible
> La dimensió cultural. La ciutat creativa
> La dimensió governança. Participació i cooperació
La seu d’Eurocities es troba a Brussel·les. Barcelona n’és membre.
Propostes
>

Aprofitar tot aquest capital de relacions urbanes internacionals en el que Barcelona
participa per tal d’establir convenis de col·laboració amb aquelles ciutats que
comparteixin problemàtiques derivades de la relació Turisme i Ciutat, per tal
d’avançar cap a la millora dels conflictes, la identificació de nous reptes i
l’establiment d’un Banc de Bones Practiques en aspectes com la relació ciutadàvisitant, la mobilitat al centre, la seguretat i el turisme.

>

Aprofitar també la presència de Barcelona als òrgans de govern d’algunes de les
xarxes per tal de valorar la possibilitat de introduir a l’agenda de les grans
metròpolis, aspectes clau de la gestió del turisme a les ciutats i el seu encaix en
el marc d’un desenvolupament sostenible.

Presència institucional a organismes i xarxes de promoció turística -150103En l’àmbit mundial i europeu es destaquen, a continuació, els principals organismes i xarxes
de promoció relacionades amb turisme a les que Barcelona hi participa.
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ECM és una associació de 134 ciutats europees que ajuda als seus membres a millorar les
activitats de turisme i les convencions.

European Cities Marketing és una xarxa capdavantera d’organismes de promoció de ciutats
turístiques europees i oficines de reunions (convention bureau), compartint experiències i
oportunitats de negoci.
Els objectius estratègics d’ECM inclouen:
>

Promocionar Europa i les seves ciutats com a destinació única per l’organització
d’esdeveniments i reunions.

>

De la competència a la col·laboració per un interès comú, oferint als seus membres
l’experiència i el treball conjunt.

La seva seu operativa està a Dijon, França. A la junta directiva hi participa la representant
del Convention Bureau de Turisme de Barcelona i l’Adjunta a Direcció de Turisme de
Barcelona és membre del Tourism Forum.
MedCruise
Medcruise és l’associació de 78 ports de creuers de la Mediterrània i altres agents
relacionats. Des de la seva creació a l’any 1996, la seva missió és la promoció de la
indústria de creuers a la Mediterrània.
L’associació assisteix als seus membres en el benefici del creixement de la indústria de
creuers proveint xarxes, promoció i desenvolupament professional d’oportunitats.
Els objectius de MedCruise són:
>
>
>
>
>
>
>

Promocionar l’àrea del Mediterrani com a destinació de creuers i més específicament
als seus membres.
Incrementar l’eficiència dels ports membres intercanviant informació relativa al tràfic
de passatgers, nous desenvolupaments, noves tècniques i tecnologies sectorials.
Incrementar l’eficiència dels ports membres generant informació de la indústria:
estadístiques i best practices.
Formular plans i polítiques conjuntes en qüestions d’interès comú relacionats amb la
indústria dels creuers.
Desenvolupar i enfortir les relacions i col·laboracions amb els ports de creuers del
món.
Aconseguir a l’associació una representativitat equitativa de ports de diferents
grandàries, regions, països i cultures.
Proveir als membres màrqueting, relacions i eines de desenvolupament professional,
i fòrums.

La secretaria general de MedCruise està a Barcelona i és ocupada pel representant del Port
de Barcelona.
Organització Mundial del Turisme (OMT)
L’OMT és l’organisme especialitzat de Nacions Unides que representa la principal institució
internacional en el camp del turisme mundial.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’OMT constitueix un fòrum mundial per debatre qüestions de política turística i font de
coneixement especialitzat en turisme; promou el desenvolupament d’un turisme responsable,
sostenible i accessible per tots, prestant especial atenció a països en vies de
desenvolupament.

L’organització promou el compliment del Codi Ètic Mundial per al Turisme, per garantir que
els països, les destinacions turístiques i les empreses maximitzin els efectes econòmics
socials i culturals positius del turisme, reduint a la vegada al mínim els impactes ambientals i
socials negatius.
Entre els seus membres, figuren més de 400 afiliats que representen al sector.
La seu de l’OMT es troba a Madrid. La Secretaria de l’OMT disposa d’una oficina regional a
l’Àsia i al Pacífic, a Osaka. Barcelona n’és membre afiliat des de l’any 1996 i hi col·labora
amb diferents àmbits.
>

Donada la presència a Barcelona de la seu per l’Euro Mediterrània i la voluntat
de l’OMT de disposar d’un espai rellevant d’estudi i promoció del turisme entre
els països riberencs de la Mediterrània, hi ha un projecte d’ubicar una subseu
de l’OMT a Barcelona, en el marc de l’Hospital de Sant Pau, que a hores d’ara
compta amb el bon primer vist-i-plau de les parts. Disposar d’una seu
d’aquestes característiques seria d’importància estratègica per Barcelona.

Délice. Good food cities of the world
Délice és una associació de ciutats amb tradició i importància gastronòmica. L’associació
fundada al 2007 per la ciutat de Lió, actualment compta amb 17 membres.
L’objectiu de Délice és la promoció i els contactes entre les ciutats del món on la tradició
gastronòmica, el coneixement dels seus professionals, l’excel·lent qualitat del seus
productes i el saludable estil de vida on l’art culinari es concerneix.
Les ciutats membres desenvolupen una tasca de promoció en el pla internacional basada en
compartir i involucrar a la societat. Les tasques desenvolupades són:
>
>
>
>
>
>
>

Desenvolupar la cultura gastronòmica del públic general
Intercanvi de gastronomia i qualitat de vida, gastronomia i ciutats cosmopolites, i
esdeveniments gastronòmics
Treball conjunt entre els xefs, aprenents i productors dels membres
Crear productes gastronòmics
Valoritzar els productes amb el partenariat de la indústria de productes alimentaris
Contribuir a la creació d’un centre de recursos gastronòmics internacionals
Iniciar l’etiqueta Délice

A Barcelona s’han celebrat diverses reunions del Comitè Executiu de l’associació Délice.
International Congress and Convention Association (ICCA)
ICCA és l’associació internacional de congressos i convencions. Fundada l’any 1963,
actualment aglutina més de 900 membres.
La seva missió és contribuir, en sentit ampli, al desenvolupament de tots tipus de reunions,
com conferències, congressos, convencions i exhibicions internacionals.
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Els quatre objectius estatutaris d’ICCA són:
>
>
>
>

Consolidar, assessorar, estructurar i difondre informació relacionada
Incrementar el coneixement i les implicacions internacional de les reunions i/o
exhibicions
Iniciar i organitzar formació pels professionals de la indústria de serveis,
representada pels seus membres
Facilitar la representació dels serveis professionals com a membres.

. ICCA és una de les més prominents organitzacions internacionals de reunions. ICCA té la
seva seu central a Holanda i compte amb delegacions a Malàisia, U.S.A. i Uruguai.
Barcelona, representada pel Convention Bureau, ha ocupat diverses funcions en els òrgans
executius de l’associació.
Altres organismes internacionals
A continuació es relacionen altres ens internacionals en els que Turisme de Barcelona
participa:
>

International Council of Shopping Centers (ICSC) és l’associació comercial de la
indústria de centres comercials a nivell global.

>

International Gay and Lesbian Travel Association (IGLTA) és l’organització global
líder dedicada a connectar les empreses a la indústria turística especialitzada en
lesbianes, gais, bisexuals i transexuals.

>

Meeting Professionals International (MPI) és una de les majors associacions de
professionals d’esdeveniments i reunions del món.

>

Professional Convention Management Association (PCMA) és una de les principals
organitzacions de professionals de reunions i esdeveniments.

>

Society of Incentive Travel Executives (SITE) és l’organització mundial de
professionals dedicats al reconeixement i desenvolupament d’estratègies de
motivació i rendiment, en les quals viatjar és un component fonamental.

>

Union International des Associations (UIA) és l’ institut d’investigació independent i
centre de documentació que realitza un seguiment i anàlisi de sectors com la
indústria de reunions, congressos i exhibicions.

>

Virtuoso és una de les principals xarxes de les millors d’agències de viatges del món.

Association of Significant Cemeteris in Europe
Barcelona participa també en l’Association of Significant Cemeteris in Europe, que
darrerament ha impulsat la Ruta Cultural Europea de Cementiris reconeguda com a atractiu
pel Consell d’Europa.
Xarxa de Ciutats AVE
La xarxa de ciutats AVE és una associació formada per 16 ciutats que té per objectiu la
promoció de les destinacions i ciutats comunicades per la xarxa de trens d’alta velocitat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------233
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Actuant conjuntament i desenvolupant accions de promoció dirigides als operadors
turístics
> Establint polítiques d’intercanvi d’experiències
> Intercanviant informació estadística
> Gestionant i promocionant activitats culturals
> Coordinant la comunicació dels atractius

La seu es troba a la ciutat de Lleida.
Spain Convention Bureau
Spain Convention Bureau (SCB) és una entitat que agrupa actualment 49 destinacions de
congressos a l’estat espanyol. Va ser constituïda a l’any 1984 en el marc de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) com a secció de la Comissió de Turisme.
Els seus objectius són: promoure l’intercanvi d’experiències i informació del sector i realitzar
accions encaminades a la promoció conjunta, tant estatal com internacional.
Las principals activitats de l’Spain Convention Bureau (SCB) i entitats associades són:
>

Assessorar i proporcionar informació sobre els llocs més idonis a l’hora de realitzar
un esdeveniment.

>

Elaborar un calendari anual de congressos.

>

Elaborar un informe estadístic sobre el mercat de reunions per millorar el
coneixement i ajudar a les estratègies de màrqueting de les ciutat.

>

Realitzar accions i materials promocionals per la difusió de les ciutats de congressos.

>

Dur a terme formació per millorar el personal tècnic dels ens municipals.

La seu d’SCB es troba a Madrid; Barcelona és membre de la xarxa.
Proposta:
>

La presència i intensitat de la participació de Barcelona a cada xarxa depèn de la
natura i objectius de cada entitat. Encara que ja es té una presència destacada, cal
continuar treballant per enfortir la imatge i lideratge de Barcelona i esdevenir
capdavanters en la introducció a l’agenda aspectes significatius més enllà de la
promoció de les destinacions.

Responsable:

Promoció Territorial i Turisme

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Turisme de Barcelona, Promoció Internacional,
Relacions Internacionals, Generalitat de Catalunya, Govern espanyol,
OMT, UNESCO, altres organismes i associacions de prestigi

Calendari execució: 2010-2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------234
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lideratge turisme i ciutat -1502-

Lideratge en el coneixement turístic
Objectiu de l’actuació
Aconseguir que Barcelona esdevingui i sigui reconeguda internacionalment com la
ciutat capdavantera en el coneixement i gestió de la relació del turisme i la ciutat.

En els darrers anys, el turisme urbà, la gestió turística de destinacions urbanes i la relació
entre les activitats turístiques i la ciutat estan esdevenint temes de gran interès econòmic,
polític i social. Com a evidències d’aquesta importància cal destacar la creixent atenció per
part de la comunitat científica d’aquest fet, o la mateixa realització del present Pla Estratègic
de Turisme de la ciutat de Barcelona 2015.
L’Observatori de Turisme Urbà i el Centre d’Innovació Turística són els dos principals
instruments plantejats en aquest Pla (actuacions proposades en el Programa 11.
Intel·ligència Turística) que han de fer possible la millora del coneixement turístic i la
capacitat d’innovació, així com avançar en la consolidació del lideratge qualitatiu de
Barcelona.
Però el repte del lideratge en turisme i ciutat implica que Barcelona impulsi
decididament el coneixement turístic a tots els àmbits.
En aquest sentit, es proposen actuacions orientades a la generació i difusió de coneixement
i el lideratge de Barcelona en el model de relació turisme i ciutat.
Com a actuació més visible es proposa la realització d’un congrés especialitzat en la relació
ciutat i turisme, així com fomentar cicles formatius, postgraus, màsters, grups de recerca,
entre d’altres, que treballin i investiguin sobre aquesta matèria.

De l’experiència acumulada en els darrers anys i del treball i reflexió dut a terme en el marc
del Pla Estratègic, se’n desprenen les següents actuacions:
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Congrés Turisme i Ciutat: BCN city & tourism international congress -150201Durant la segona fase de desenvolupament del present Pla Estratègic de Turisme de la
ciutat de Barcelona 2015 s’ha analitzat la viabilitat del que hem anomenat “Congrés Turisme
i Ciutat: BCN city & tourism international congress”.
A continuació es presenten els principals resultats i recomanacions de l’Estudi de viabilitat
elaborat pel Grup de Recerca ANTERRIT, del Departament de Geografia Física i Anàlisi
Geogràfica Regional de la Universitat de Barcelona al llarg del segon trimestre de l’any 2010,
sota la coordinació de l’Oficina del Pla.
L’esquema metodològic per la realització de l’estudi es el que es presenta en el diagrama
adjunt.
FIGURA 1: ESQUEMA DELS OBJECTIUS I CONTINGUTS DE L’ESTUDI

Estudi de viabilitat d’un congrés dedicat a turisme i ciutat a realitzar a Barcelona, 2010 Grup de
Recerca ANTERRIT, Universitat de Barcelona, PlaTurismeBCN2015
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La valoració i proposta del Congrés Turisme i Ciutat es resumeix en:

Estudi de viabilitat d’un congrés dedicat a turisme i ciutat a realitzar a Barcelona, 2010 Grup de
Recerca ANTERRIT, Universitat de Barcelona, PlaTurismeBCN2015

En l’apartat de Consideracions afegides, es realitzen una sèrie matisos i punts a tenir molt
en compta:
>

El reforçament a la intencionalitat prèvia

>

El difícil context de crisi econòmica actual

>

Barcelona – gran Barcelona. La realitat “de ciutat a regió”

>

Barcelona, seu permanent de l’esdeveniment

En conseqüència, es creu viable la realització del Congrés, i el seu tipus i característiques es
mostra en el quadre següent:
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Estudi de viabilitat d’un congrés dedicat a turisme i ciutat a realitzar a Barcelona, 2010 Grup de
Recerca ANTERRIT, Universitat de Barcelona, PlaTurismeBCN2015

Proposta
Com a conclusió, es considera adient impulsar l’organització del Congrés Mundial sobre
la relació turisme – ciutat.

Les actuacions a desenvolupar a partir d’ara en referència a aquesta proposta, serien:
>
>

Validar la proposta
Comprometre els promotors
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Encarregar l’organització del Congrés
> Nomenar la direcció científica
> Cerca de patrocinadors i col·laboradors
> Realitzar accions de difusió del Congrés

Coneixement sobre el turisme urbà i la relació turisme i ciutat -150202Al ja esmentat creixent interès pel que fa al turisme urbà, la gestió turística de destinacions
urbanes i la relació entre les activitats turístiques i la ciutat aconsellen que Barcelona impulsi
la participació a les xarxes de coneixement turístic amb relacions d’alta qualitat per
l’intercanvi i generació de coneixement, així com la creació i desenvolupament de noves
plataformes de coneixement.
El coneixement científic especialitzat en turisme a Catalunya està liderat pels següents 8
grups de recerca: Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional
(ANTERRIT), Grup de Recerca Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme (GRABET), Grup
de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET), Grup de Recerca en Indústria i
Territori (GRIT), Grup de Recerca en Gestió Turística (GRUGET), Laboratori Multidisciplinari
de Recerca en Turisme (LMRT), Xarxes Organitzatives, Innovació i Desenvolupament
d’Estratègies i Productes Turístics (ONIT), i el Grup de Recerca en Turisme i Dinàmiques
Socioterritorials (TUDISTAR).
En l’àmbit estatal, i en matèria de coneixement, es destaquen dos òrgans importants:
l’Instituto de Estudios Turísticos, organisme dependent de Turespaña, i l’Associació
Espanyola d’Experts Científics en Turisme (AECIT).
Quant al coneixement i la recerca en turisme urbà a Espanya es destaquen els següents
centres o grups d’investigació: Grup de Recerca de “Planificació i Gestió Sostenible del
Turisme” de la Universitat d’Alacant, el Grup de Recerca de “Turismo, Patrimonio y
Desarrollo” de la Universitat Complutense de Madrid, el Grup de Recerca d’ “Estudis
Territorials i Turístics” de la Universitat de Balears, el Grup de Recerca de “Territorio,
Recursos Ambientales y Patrimonio” de la Universitat Carles III de Madrid, el Grup de
Recerca “Análisis Territorial” (ANTE) de la Universitat de Santiago de Compostela, el Grup
de Treball “Geografía del Turismo, Ocio y Recreación” de l’Associació de Geògrafs
Espanyols (AGE) i el “Centro de Estudios Turísticos” de la Universitat de Santiago de
Compostela.
A nivell internacional sobresurt l’OMT, organisme que ha permès centralitzar el debat
científic del turisme a escala mundial.
En l’àmbit universitari existeixen diversos centres de recerca en turisme, en els que el
turisme urbà té un destacat protagonisme: grups de la Universitat de Westminster i de
Surrey a anglaterra, d’Edimburgh a Escòcia, el de la Universitat d’Oulu a Finlàndia, el de la
Universitat de Lyon i Bordeus a França i el de la Universitat d’Ottawa i Quèbec a Canadà.
L’àmplia activitat investigadora ha permès la publicació de centenars de treballs sobre
turisme urbà en revistes com Leisures Studies, Annals of Tourism Research o Tourism
Management.
Propostes
Per fomentar el lideratge en el coneixement del turisme urbà i la relació turisme i ciutat,
aquesta línia d’actuació inclou les següents actuacions, entre d’altres:
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>

Fomentar l’especialització en turisme urbà, i específicament la relació entre el
turisme i la ciutat, a les Universitats, centres d’investigació i Escoles, promovent
beques d’investigació, grups de recerca i alguna “càtedra turisme i ciutat”.

>

Afavorir les relacions d’organismes d’investigació i la comunitat científica de
prestigi nacional i internacional per desenvolupar coneixement en àrees com:
turisme i sostenibilitat, turisme inclusiu, turisme i accessibilitat, turisme i cultura,
turisme i medi ambient, turisme responsable, entre d’altres, vinculat a les
problemàtiques específiques del Turisme Urbà a grans ciutats o metròpolis.

>

Donar impuls a estudis de formació de 3r cicle, com màsters i postgraus
especialitzats en Turisme Urbà.

>

Impulsar la creació d’un màster interuniversitari Turisme i Ciutat: Bcn
City&Tourism Master, que es converteixi en un dels Màsters de referència en
l’àmbit mundial.

Projecte “Turisme a 4 ciutats d’Europa: Barcelona, Londres, París i ...” -150203Es proposa la creació d’una jornada anual de reflexió i sensibilització sobre la ciutat i el
turisme, en la que es debatrien les oportunitats, les iniciatives i la transversalitat del turisme
a la ciutat.
Es proposa comptar amb les ciutats de Londres, París i una nova ciutat diferent cada any.
Es proposa comptar amb la representació de l’Ajuntament i una Escola de Negocis i/o
Universitat de referència de cada ciutat.
La primera jornada tindria lloc a Barcelona i les edicions successives es farien de manera
rotatòria en les altres ciutats participants.
La Jornada “Turisme a 4 ciutats d’Europa” contindria els següents elements:
>

Presentació anual dels resultats globals d’un treball de camp realitzat conjuntament a
les quatre ciutats.

>

Presentació dels resultats per part dels membres de l’equip de cada ciutat.

>

Taules rodones de representants públics i privats de les quatre ciutats per tal de
reflexionar sobre els resultats obtinguts.

>

Conclusions.

Una pàgina web enllaçada amb l’Ajuntament de Barcelona i amb la resta de participants
mantindria la comunicació sobre el tema durant tot l’any.
Objectius:
Amb la Jornada “Turisme i 4 ciutats d’Europa” es pretén:
>

que Barcelona obtingui informació comparada de la resta de ciutats europees que hi
participen
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> conèixer de primera mà les pràctiques de les altres ciutats
>

disposar d’un benchmarking permanent amb vista a la gestió de la ciutat

>

transmetre una posició de lideratge en l’àmbit europeu

Temàtica
Els temes d’estudi que es podrien desenvolupar en els propers anys tindran a veure amb les
opinions i les actituds dels públics de la ciutat, els ciutadans i els visitants. Es proposen, a
priori, els següents temes:
>

Atributs amb què els ciutadans identifiquen la seva ciutat i les altres tres

>

Manifestacions comparades de l’orgull que senten els ciutadans per la seva ciutat i
conseqüències que se n’extreuen per a la comunicació de la marca de ciutat

>

Valoració comparada que s’atorga a les icones de la ciutat

>

Grans esdeveniments urbans i repercussió ciutadana

>

Valors urbans dels ciutadans

>

Valors dels visitants

Organització
Per desenvolupar aquesta iniciativa es proposa l’establiment d’una aliança mitjançant un
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i una Escola de Negocis i/o
Universitat de referència de Barcelona.
Un cop signat aquest conveni, l’escola i/o universitat de referència s’encarregaria d’establir
la xarxa d’escoles i universitats decidida així com motivar els respectius ajuntaments per
crear un network, emprendre l’acció de sensibilització i reflexió i preparar la primera trobada
a celebrar a Barcelona.

Responsable:

Promoció Econòmica

Agents implicats:

Turisme de Barcelona, Departament d’Innovació, Universitat i
Empreses, centres universitaris, Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, Turespaña, gremis i associacions

Calendari execució: 2011-2015
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Iniciatives i projectes per enfortir el
posicionament estratègic de Barcelona
Objectiu de l’actuació
Identificar i donar suport a projectes i iniciatives singulars i excel·lents que ajudin a
enfortir el posicionament estratègic de Barcelona.

De forma reiterada, durant la fase d’Anàlisi i Diagnosi del Pla s’ha fet palesa la qualitat i
varietat de l’oferta turística de la destinació. Per tal de mantenir la seva qualitat i ajust al
Model Proposat, Barcelona necessita projectes amb alts estàndards d’innovació i
excel·lència per tal de no defraudar a cap dels seus públics, començant pels propis
ciutadans i ciutadanes.
Així mateix, en el seu procés d‘evolució, les ciutats turístiques necessiten enfortir estratègies
de desenvolupament que els permetin capitalitzar totes les inversions fetes al llarg de molts
anys d’inversió en atractius i equipaments turístics.
En si mateix, el territori presenta grans atractius pel desenvolupament d’altres tipus activitats
econòmiques; factors com el clima, unes bones infraestructures, una àmplia gamma de
serveis i equipaments turístics i culturals, una bona accessibilitat, personal preparat, bones
condicions de vida, paisatge agradable, entre d’altres, suposen bones oportunitats, molts
cops poc aprofitades pel desenvolupament d’altres sectors econòmics.
Aquesta actuació planteja la necessitat d’identificar noves iniciatives i projectes que
incorporin la vocació d’excel·lència i referència internacional.
Projectes innovadors d’especial interès -150301Donat el posicionament i atractivitat que mostra Barcelona en l’actualitat, l’atracció de
projectes excel·lents i singulars esdevé una oportunitat per a la destinació.
En conseqüència, una de les prioritats d’actuació passa per donar suport a projectes
excel·lents de referència que ajudin a enfortir el posicionament estratègic i de
lideratge de Barcelona en l’encaix Turisme i ciutat.
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En aquest context, caldrà:
>

Inventari d’iniciatives
Elaborar un inventari d’iniciatives, projectes i empreses innovadors que “ens
agradaria” s’estableixin a Barcelona.

>

Identificació i suport de projectes
Caldrà identificar i donar suport a projectes innovadors i estratègics per la destinació,
així com identificar inversors disposats a posar en marxa iniciatives singulars i
excel·lents.

>

Enfortir llaços entre la universitat i el sector privat
La Universitat és un agent dinamitzador de primer nivell. La presència d’estudiants,
d’instal·lacions de recerca, de llocs de trobada entre ciència i pràctica, són tots ells
factors d’interès per generar una dinàmica de creixement i d’il·lusió per a la creació
de nous projectes. És necessari que l’empresa se situï a prop de la Universitat amb
la finalitat d’incentivar el contacte entre el món econòmic i el món acadèmic.

>

Assegurar la disponibilitat de capital risc
El principal factor d'èxit de les àrees més innovadores del món (Silicon Valley, Boston,
Singapur...) és la disponibilitat de capital risc disposat a donar suport a noves idees i
a nous emprenedors.

>

Atraure referents: persones, marques, empreses, iniciatives, esdeveniments...
La capacitat d’un territori per atraure persones amb talent, marques innovadores,
referents, esdeveniments amb imatge global, és també un factor de competitivitat
dels territoris. Cada una d’aquestes categories requereix d’una estratègia específica,
però la imatge de la ciutat és fonamental, en qualsevol cas, per aconseguir-ho.

Certificació com a destinació turística sostenible “Biosphere destination” -150302El present Pla Estratègic de Turisme 2015 pretén ajudar a construir les bases d'un model
turístic que potenciï l'equilibri entre residents i visitants, preservant els valors d'identitat i de
convivència a la ciutat, establint les actuacions a dur a terme pels diferents agents públics i
privats que incideixen al sector turístic de la ciutat, per tal de garantir la sostenibilitat i
continuïtat de l'èxit en el futur.
El Pla Estratègic assumeix una sèrie de principis que l'inspiren i el justifiquen. Entre els
principis que defineixen el Model proposat, figura la sostenibilitat (econòmica, social,
ambiental i patrimonial) i entre els seus criteris i objectius figura la visió del turisme no com
un sector econòmic, tancat i independent, sinó com una realitat clarament transversal,
associada a la ciutat en els seus diversos vessants econòmic, territorial, social i cultural.
Així mateix, el Pla aposta perquè Barcelona mantingui i consolidi el seu lideratge
internacional com a destinació innovadora i de referència.

Proposta
>

Definir un pla d’acció per a l’implantació del Sistema de Turisme Responsable a la
ciutat de Barcelona, obtenint la certificació BIOSPHERE en la categoria de
destinació, establint un compromís amb els ciutadans i ciutadanes i contribuint,
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turística innovadora, líder, sostenible, diferenciada i de qualitat, i suposant una
garantia de valor afegit per al visitant i una garantia de compromís també pel resident.
>

Fer de Barcelona la primera destinació urbana certificada com a BIOSPHERE al món,
fet que impulsaria el seu prestigi, la seva capacitat i la notorietat de ser la primera en
liderar una futura "Xarxa de Ciutats Turístiques Responsables BIOFHERE".

Sistema de Turisme Responsable
L’aplicació del Sistema de Turisme Responsable en qüestió al turisme urbà suposaria
abordar la sostenibilitat des d'una òptica global i integradora, incloent les esferes ambiental,
social i econòmica de la mateixa. Per tant, tindrien cabuda en el Sistema i la marca
BIOFHERE totes les marques o distintius relatius a aspectes parcials de la sostenibilitat
(responsabilitat social corporativa, qualitat del servei, gestió ambiental, etc.).
L'aplicació del Sistema de Turisme Responsable a la ciutat de Barcelona implicaria
posicionar la ciutat com a destinació turística líder, innovadora en responsabilitat i
sostenibilitat, fent de la sostenibilitat un producte turístic en si mateix i un element diferencial
del model turístic de la ciutat de Barcelona.
El desenvolupament del projecte requereix la implicació de l’Ajuntament de la ciutat i de les
empreses que contribueixen a l’activitat turística de Barcelona.

Responsable:

Promoció Econòmica

Agents implicats:

Cambra de Comerç, Turisme de Barcelona, Medi Ambient, centres
universitaris, Departament d’Innovació, Universitat i Empreses,
empreses de capital risc, ICF i institucions financeres, gremis i
associacions

Calendari execució: 2010-2015
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Fem Pla Estratègic de Turisme BCN 2015
Objectiu de l’actuació
Donar continuïtat al procés participatiu emprat durant l’elaboració del Pla Estratègic
de turisme 2015, ajudant a consolidar la presència del turisme a la societat,
coordinant mesures per tal d’avançar en l’encaix Turisme i Ciutat.

Al llarg de dos anys, el Pla Estratègic de Turisme de Barcelona 2015 ha suposat un magnífic
instrument per a la reflexió Turisme i Ciutat.
La metodologia emprada durant la seva elaboració ha estat basada en la generació de
coneixement, la transparència, la participació, la transversalitat de l’aproximació i
l’adaptació constant en l’esdevenir del projecte entès com a quelcom viu i en evolució.
S’han dut a terme més d’una dotzena d’estudis nacionals i internacionals que han permès
posar sobre la taula aspectes poc coneguts (com l’impacte real que el turisme suposa a
l’economia de Barcelona i a la Regió Metropolitana o la imatge turística de Barcelona a 8
dels principals mercats emissors), o aspectes mai estudiats fins ara (com el posicionament
de Barcelona a les xarxes socials o la quantificació del nombre total de visitants a la ciutat).
Tot plegat s’ha emmarcat en un procés de treball obert i participatiu on més 600 persones
han acompanyat el Pla en diferents moments i en diferents intensitats. Ha estat, a més, una
aproximació molt transversal al fet turístic, comptant amb els representants de tots els
sectors tant turístics com relacionats, tots els estaments de les diferents administracions, a
més de tot aquell conjunt d’actors implicats en el present i futur de la ciutat en el seu conjunt.
Des del primer moment, la transparència ha estat un dels criteris clau, comptant amb la web
del Pla com a eina fonamental pel que fa a la transmissió dels avenços i coneixement que el
Pla ha anat generant.
Es pot dir que la metodologia ha estat, amb el procés participatiu i transversal al
capdavant, un dels punts forts del procés.
La present línia d’actuació (entesa com a part del contingut a desenvolupar pel Seguiment
del Pla, Programa 12.Nova Governança i Finançament) proposa seguir apostant pels
principis metodològics de transparència, transversalitat, participació i millora contínua.
Projecció permanent del Pla: www.turismebcn2015.cat -150401Donar continuïtat a la web del Pla Estratègic, tot actualitzant i generant continguts i
informacions al voltant del coneixement del Pla Estratègic, el turisme i la ciutat.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des del seus inicis, la web www.turismebcn2015.cat ha estat la principal plataforma de
comunicació, difusió i diàleg del procés i els avanços del Pla Estratègic, sempre intentant
d’afavorir l’àmplia participació tant dels sectors d’activitat, la ciutadania com les institucions
relacionades amb el turisme i la ciutat.

El site actualitzat des de la Oficina del Pla ha estat un signe més del l’obertura en el procés i
de la metodologia de fer d’aquest Pla Estratègic.

Propostes
>

Continuar amb la web del Pla, capitalitzant l’esforç realitzat i esdevenint una eina
més enllà de la fase d’elaboració del mateix.

>

Els objectius de la web en el post Pla ha de ser la comunicació, difusió i divulgació
sobre les conclusions del Pla, les estratègies a seguir, la metodologia de treball
emprada durant la seva elaboració i un permanent espai d’intercanvi d’idees i
propostes sobre el turisme urbà i les relacions Turisme i Ciutat.

>

La web ha de ser una de les peces bàsiques del procés de seguiment i continuïtat
del Pla.
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El procés d’elaboració del Pla ha generat un ampli ventall d’oportunitats de reflexionar sobre
el present i el futur del turisme a la ciutat i la destinació en general, influint sobre molts dels
actes (presentacions, conferències, congressos...) i els seus continguts.
Al llarg del període de realització del Pla, la participació activa dels membres de l’Oficina,
encapçalada pel seu Comissionat, a jornades, fòrums de debat i presentacions diverses,
representant i reflexionant sobre el present i futur turístic de la ciutat de Barcelona, ha estat
una constant.
Un dels aspectes clau del Pla Estratègic de Turisme 2015 rau en la seva capacitat
d’interacció amb els agents implicats i amb la capacitat de fer-se “visible”, fent que
Barcelona ocupi un lloc de referència internacional.
En aquest sentit, el Programa 10. Sensibilització i Pedagogia, realitza també una àmplia
proposta d’actuacions en l’àmbit de la comunicació, divulgació i pedagogia a diferents nivells.
Propostes
>

Es considera oportú continuar impulsant la participació i l’organització d’actes,
jornades i debats sobre els reptes i propostes clau del Pla.

>

D’igual forma, és recomanable continuar especialment amb la presència als mitjans
de comunicació, l’assistència a symposiums, congressos i altres espais de reflexió i
divulgació, exposant allò que s’ha assolit, l’èxit de l’activitat turística de Barcelona i
allò que s’està fent per minimitzar els impactes no desitjables i millorar l’encaix del
turisme.

>

Impulsar i articular espais d’interacció i debat, taules de participació i d’altres
instruments per tal de copsar permanentment l’opinió de col·lectius com els
ciutadans, els treballadors, els empresaris i les institucions, per tal d’apropar postures
i afavorir l’encaix.

Idees per millorar: Plataforma Open Innovation Lab Barcelona i el Turisme -150403“Les ciutats que més innoven i les més creatives són les que més emprenen, les que més
participen i més es connecten”.
“ Y Les idees són els motors del creixement del futur, així que tenir cura de les comunitats
on les idees poden aflorar és la clau de l’èxit. Les idees creixen on la creativitat es cultiva,
i la creativitat prospera on les comunitats es comprometen amb les ideesY” (Richard
Florida).
Donat que un Pla com el que ens ocupa no atura les dinàmiques de la societat, es proposa
l’obertura d’un canal com a “finestra oberta permanent” per canalitzar les noves idees
i obtenir noves propostes innovadores al voltant del Pla i construir un “global brain”.
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Proposta
Desenvolupar una plataforma de participació 2.0 a internet dirigida fonamentalment a la
ciutadania, experts i professionals on puguin donar resposta als reptes del Pla, aportar les
seves idees, votar, valorar i comentar les idees dels altres usuaris.
Què es guanya amb una dinàmica d’aquestes característiques?
>

Identificar la ciutadania amb la seva ciutat i l’esforç iniciat amb el Pla

>

Agilitzar i automatitzar els processos d’innovació col·laborativa

>

Donar credibilitat, donat que es demostra que importa involucrar a la ciutadania

>

Democratitzar les aportacions

>

Impulsar la creativitat

>

Convertir Barcelona en un referent mundial, tot incorporant innovació oberta

Responsable:

Promoció Econòmica

Agents implicats:

Turisme de Barcelona

Calendari execució: 2010-2015
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www.turismebcn2015.cat

