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1. Pla d’adaptació al seu lloc de treball

L´AODL està integrat en l’equip de treball tècnic format per la cap de Turisme del Consell

Comarcal  de  l´Alt  Empordà  (CCAE). Concretament,  aquest  equip  tècnic  constarà  de  3

persones: la Cap d’Àrea de turisme del CCAE, una auxiliar administrativa i l’AODL. Del 15 de

novembre de 2016 al 14 de maig de 2017 també es va comptar amb el suport a l'àrea de la

contractació en pràctiques d'una jove beneficiària de Garantia Juvenil.

L’AODL també compta amb el suport de la direcció, de la cap d'Àrea de Turisme i de  la

gerència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Associació  Empordà Turisme (AET).

A L’AODL se li  ha entregat  i  se l'ha informat  de tota la  documentació del  Pla d’Acció de

desenvolupament econòmic i resta d’estudis i projectes relacionats amb el seu pla de treball,

així com la guia de prescripcions tècniques del Programa de desenvolupament local 2017:

Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local. 

2. Infraestructures a disposició de l’AODL

L’AODL comptarà amb les infraestructures del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ubicat al

carrer Clerch i Nicolau, 2E de Figueres. Aquestes infraestructures consisteixen en: mobiliari

indispensable per treballar (ordinador, telèfon i canó de projectors per a presentacions),  sala

de reunions i la resta de dependències de l’organització.

Àmbit d’actuació de l’AODL:

Tot i que l’estratègia engloba tot l’Empordà, l’àmbit d’actuació de l’AODL és la comarca de l’Alt

Empordà que està formada pels seus seixanta-vuit municipis:

Agullana,  Albanyà,  l'Armentera,  Avinyonet  de  Puigventós,  Bàscara,  Biure, Boadella

d’Empordà, Borrassà,  Cabanelles,  Cabanes, Cadaqués,  Cantallops,  Capmany,  Castelló

d’Empúries, Cistella, Colera, Darnius, l'Escala, Espolla, el Far d’Empordà,  Figueres, Fortià,
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Garrigàs,  Garriguella,  La  Jonquera,  Lladó,  Llançà,  Llers,  Maçanet  de Cabrenys,  Masarac,

Mollet  de Peralada ,Navata, Ordis,  Palau de Santa Eulàlia,  Palau-saverdera, Pau, Pedret i

Marzà,  Peralada, Pont  de Molins,  Pontós,  el  Port  de la Selva,  Portbou, Rabós,  Riumors,

Roses, Sant Climent Sescebes ,Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori,

Sant Pere Pescador, Santa Llogaia d’Àlguema, Saus, la Selva de Mar,  Siurana, Terrades,

Torroella  de Fluvià,  la  Vajol,  Ventalló,  Vila-sacra,  Vilabertran,  Viladamat ,Vilafant,  Vilajuïga,

Vilamacolum ,Vilamalla, Vilamaniscle, Vilanant, Vilaür.

Concretament, l’AODL coordinarà les actuacions per a dinamitzar l’estratègia de turisme en

aquests municipis.

3. Funcions

- Impulsar i dinamitzar els productes que s’han identificat a l’estratègia de valorització

dels recursos territorials de l’Empordà .

- Participació en els projectes en que el turisme i l’ocupació puguin ser un eix de treball

que es  deriven de l'aplicació  del  Pla  d'acció  sectorial  en  l'àmbit  del  desenvolupament

turístic de l’Alt Empordà

- Impulsar la creació de paquets turístics.

- Impulsar la cooperació entre els diferents agents turístics implicats en el projecte, tant

siguin ens públics (oficines de turisme, associacions,  ..)  com privats  (hotels,  cases de

turisme rural, ...) a través de l’Associació Empordà Turisme.

- Impulsar i convocar les comissions tècniques que es realitzen periòdicament: taules

amb les oficines de turisme, taules de comercialització, taules Empordà i d’altres de noves

que se’n puguin derivar.

- Difusió i comunicació a tots els agents turístics de la comarca de l’Alt Empordà.

- Promoure  els  productes  i  paquets  creats  a  través  de  fires,  workshops,  mercats

emissors, etc.

- Coordinar i  organitzar presstrips,  famtrips i  altres accions promocionals que puguin

sorgir a la comarca de l’Alt Empordà. 

- Contractació de les assistències tècniques i control dels terminis per a presentar els

estudis.

- Manteniment i posicionament de la web, xarxes socials

- Tramitació de subvencions.
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4. Antecedents

Des del 2004 el Pla que s'ha seguit i ha anat evolucionat fins aquest anys a l'Àrea de Turisme

del Consell Comarcal de l'Alt Empordà és el Pla de Desenvolupament Rural de l’Alt Empordà ,

que té com objectiu principal:

Frenar la regressió demogràfica i el despoblament dels municipis rurals de l’Alt Empordà i

consolidar un teixit social competitiu a través del seu desenvolupament econòmic sostenible i

la millora de serveis i les condicions de vida dels seus habitants; fomentant les potencialitats

de la comarca en sectors de futur, generadores d'ocupació i d'auto ocupació; promovent la

igualtat d'oportunitats i la incorporació dels joves al mercat de treball;  tenint en compte les

potencialitats  de  les  noves  tecnologies  d'Informació  i  comunicació;  aprofitant  els  recursos

autòctons; potenciant les propostes singulars i de caràcter innovador; i aplicant sempre criteris

de sostenibilitat i de respecte al medi ambient. 

D'aquest Pla en va sorgir el Pla de competitivitat del turisme rural que s'emmarcaven en  els

objectius globalitzadors: 

 DESENVOLUPAR  LES  POTENCIALITATS  DEL  TERRITORI  EN  LA  INNOVACIÓ

SOCIAL  I  EMPRESARIAL,  CREACIÓ  DE  NOVA  ACTIVITAT  EMPRESARIAL  I

GENERACIÓ  D'OCUPACIÓ  DE  QUALITAT del  PLA  DE  DESENVOLUPAMENT

RURAL, i 

 MILLORA  DE  LA  COMPETITIVITAT  DEL  TEIXIT  EMPRESARIAL  I  DEL  TRCER

SECTOR ECONÒMIC I SOCIAL

Aquest  Pla  de  competitivitat  del  turisme  rural  tenia  una  sèrie  d'estratègies  i  s'han  anat

desenvolupant les següents estratègies i accions:

Estratègia 1 : Consolidar l'Alt Empordà com a destinació turística.

Acció 1.- Crear una única unitat de gestió per tots els serveis turístics de la comarca de l'Alt 

Empordà

Acció  2.-  Sensibilitzar  les  entitats  públiques  i  privades  sobre  la  necessitat  i  idoneïtat  de

configurar-se com una única destinació.

Estratègia 4: Afavorir la competitivitat empresarial

Acció 12.- Implantar sistemes de gestió de la qualitat.
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Acció 13.- Crear productes turístics.

Acció 14.- Comercialitzar productes turístics.

En  aquest  Pla  de  Competitivitat  del  Turisme  rural  és  va  detectar  que  s'havia  d’actuar

conjuntament abans que es produís una crisi en el sector perquè, sinó no tindríem capacitat

de reacció i se'ns podia veure perjudicat el sector productiu i l’ocupació, en aquest sentit, una

de les accions estratègiques del pla era i és sensibilitzar les entitats públiques i privades del

territori sobre la necessitat i idoneïtat de configurar-se com una única destinació turística per

poder per front a l’estacionalitat i diversificar l’oferta, d’aquí va sorgir la creació de l’Associació

Alt Empordà Turisme (ara Associació Empordà Turisme).

El 2005, és va realitzar el Pla comarcal de promoció econòmica i ocupació de l'Alt Empordà

que ens va permetre tenir una visió de la situació de la comarca en el seu conjunt.

En aquest Pla una de les estratègies és:

 Contribuir a la desestacionalització i consolidació de les mitjanes i petites empreses al

sector terciari. 

El 2008, és va encarregar la revisió del Pla de competitivitat del turisme rural a l’empresa DCB

Turisme i Desenvolupament local, finançat pel  Servei d’Ocupació de Catalunya i el  Consell

Comarcal de l’Alt Empordà, que és va consensuar amb tots els actors implicats a partir dels

instruments ja existents (àrea de turisme del CCAE i Associació Alt Empordà Turisme) i se'n

van crear de nous, taules de treball amb les oficines de turisme, taules de comercialització i

Consell Assessor, en aquest sentit el marc era tota la comarca de l’Alt Empordà. Una de les

conclusions de la  revisió del  Pla de competitivitat  del  turisme rural  va ser que s'havia de

treballar  conjuntament,  tota  la  comarca  de  l'Alt  Empordà.  Fins  aquell  moment  hi  havia

municipis turístics potents que no s'havien implicat potser perquè els mecanismes existents

des de l'administració no estaven facilitant aquest treball conjunt; per altra banda, es va fer

present  la necessitat d'obrir-nos a comarques veïnes per treball en projuctes comuns. Tot

aquests  canvis  també  havien  de  contribuir  a  aconseguir  la  desestacionalització  i  la

consolidació de les mitjanes i petites empreses del sector terciari.

Així  doncs,  durant  el  2009  els  Consells  Comarcals  de  l’Alt  i  Baix  Empordà van

desenvolupar un procés de reflexió conjunta i d’intercanvi d’experiències per enfortir algunes

de les estratègies que de forma individualitzada, estaven duent a terme les seves estructures

de gestió turística a nivell comarcal és a dir, les Àrees de Turisme dels dos Consells a través
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de  l’Associació  Alt  Empordà  Turisme  (ara,  Associació  Empordà  Turisme) i  de  la

Comissió  Turística  del  Baix  Empordà.  A partir  d’aquí  va  sorgir  l’Estratègia  per  a  la

valorització dels recursos territorials de l’Empordà que marca l’estratègia a seguir  per

aquests propers anys, aquest  estudi es va encarregar a l’empresa DCB- Despatx Capellà

Ballbé S.L i va ser finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà dins aquesta estratègia es marca el programa, projectes i actuacions prioritàries a

desenvolupar i que seguira l'AODL. 

L'objectiu general de l'Estratègia és definir un estratègia de promoció de l'Empordà -dins el

context de la marca Costa Brava- que estigui associada als valors de les dues comarques,

que permeti millorar el funcionament del seu sistema turístic, tant en qualitat, com en diversitat

de productes, l'ampliació del període d'activitat dels establiments, la millora de la competitivitat

de les empreses i dels llocs de treball.

El  març  de  2014  es  va  finalitzar  el  Pla  estratègic  en  l’àmbit  del  desenvolupament

econòmic  local  i  l’ocupació  a  l’Alt  Empordà,  amb  l‘empresa  D’Aleph  Iniciativas  y

Organización S.A,  finançat  pel Servei d’Ocupació de Catalunya i  l’Ajuntament de Figueres

amb l’objectiu de dur a terme un procés de planificació estratègica per identificar els àmbits de

desenvolupament i dinamització econòmica i ocupacional de Figueres i l’Alt Empordà, el qual

ha  estat  vinculat  al Pla  d’acció  sectorial  en  l’àmbit  del  desenvolupament  turístic  a

l’empresa que es va presentar també l'abril 2014 i que ha estat realitzat pel Despatx Capellà

Ballbé  S.L,  finançat  pel  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya  i  l'Ajuntament  de  Figueres  amb

l’objectiu de desenvolupar un pla d’acció a curt i mig termini a nivell de comarca que permeti

millorar el funcionament del sector turístic, vinculat a l’activitat comercial, de lleure i de serveis

personals, aprofitant els recursos existents en el territori (naturals, culturals i etnològics) i el

creixent impuls a la producció agroalimentària entre d’altres factors, per facilitar l’adaptació de

les  empreses,  millorar  la  competitivitat  del  territori  i  la  creació  de  noves  oportunitats

d’ocupació.

Així  dons,  el  pla  de  treball  que  es  planteja  per  l'AODL  es  basa  en  la  continuació  de

l’estratègia per a la valorització dels recursos territorials de l’Empordà i en l'aplicació de

les estratègies i accions sorgides del Pla d’acció sectorial en l’àmbit del desenvolupament

turístic a l’empresa  que pren de base l'anterior estratègia. El pla de treball continuarà amb

els objectius proposats durant el 2013 i 2014, i que s'han anat implementant durant el 2013-

14, 2014-15 i el 2015-16, 2016-17 incorporant actuacions que es desprenen del  Pla d'acció
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sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic a l'empresa ja que estableix un programa de

treball que vol assegurar el desenvolupament de les diverses iniciatives turístiques existents,

dotar-les de contingut (incorporant-hi  els recursos,  nous elements d’interès, documentació,

etc.),  facilitar  la  seva  gestió  (senyalització,  manteniment)  i  donar  suport  a  la  creació  de

producte turístic, a través de la implicació de tots els agents turístics públics i privats.

Es pretén al  mateix temps fer arribar un missatge al  conjunt  del territori  de que aquestes

iniciatives signifiquen una nova oportunitat de desenvolupament local i creació d’ocupació.  

Seguint aquesta estratègia   per a la valorització dels recursos territorials de l’Empordà i el

Pla d’acció sectorial en l’àmbit del desenvolupament turístic a l’empresa, el  principal

objectiu de  l'AODL és  la  de  creació  de  productes  i  de  potenciar  la  sostenibilitat  com a

estratègia turística de desenvolupament futur i econòmic per a fer front a l’actual crisis i alhora

mantenir i generar nous llocs de treball, unificant esforços entre la iniciativa privada i la pública

i entre els diferents territoris implicats. 

Per  altra  banda,  essent  aquest  l'any  de  pròrroga  dins  els  5  anys  que  es  concedeix  la

subvenció, es planteja com l'any de traspàs d'informació i de coordinació per a la incorporació

dels futurs participants de les subvencions concedides a l'àrea de turisme i que han d'agafar el

relleu per als nous projectes a desenvolupar des de l'àrea i que incorporen també nous llocs

de treball; però també han de ser els continuadors de les tasques realitzades per l'AODL.

Així  amb el  suport  del  l'AODL,  l'Àrea  de Turisme ha pogut  participar  de l'ajut  de  Pla  de

Foment, les actuacions del qual finalitzen el 2017, i presentar els projectes per les subvenions

que seguidament  s'esmenten.  Malgrat  aquest  plantejament,  en  el  moment  de  la  redacció

d'aquest pla de treball no es té la resolució definitiva de la concessió d'aquestes subvencions:

- FEDER Eix 6 conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt

Empordà presentat des de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

- Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) Costa Brava Pirineu de Girona:

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa, sol·licitat conjuntament amb la Diputació de Girona,

Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Consell Comarcal del Baix Empordà, Consell Comarcal

del Pla de l'Estany, Consell Comarcal del Gironès, Consell Comarcal del Ripollès i Consell

Comarcal  de  la  Cerdanya,  Consorci  Vies  Verdes  de  Girona,  Ajuntament  de  l'Escala  i

Ajuntament de la Cerdanya;  Universitat  de Girona- Campus Turisme; Patronat  de Turisme

Costa Brava Girona, SA; Agència de desenvolupament del Ripollès i Turisme Garrotxa;
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-  BiciTransCat.  «Desenvolupament  de  nous  itineraris  ciclables  i  enllaços  multimodals

transfronterers  per la promoció de la mobilitat sostenible». Projecte liderat pel Consorci de les

Vies Verdes de Girona. S'ha passat la primera fase de selecció

Així també durant el 2017- 18 es portarà a terme la contractació i desenvolupament del pla de

comunicació de la marca Empordà, projecte en el qual l'AODL ha participat des de l'inici.
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A continuació, es detalla l’esquema del Pla de Treball pel període 2016-17.

ESTRATÈGIA  :  VALORITZACIÓ  DELS RECURSOS TERRITORIALS DE 
L’EMPORDÀ

Dedicació

anual 

en %

L'objectiu general és definir un estratègia de promoció de l'Empordà-dins el context de la marca Costa

Brava-que estigui associada als valors de les dues comarques, que permeti millorar el funcionament del

seu sistema turístic, tant en qualitat com en diversitat de productes, l'ampliació del període d'activitat dels

establiments, la millora de la competitivitat de les empreses, la sostenibilitat del territori i de les empreses

vinculades i dels llocs de treball.

Línia estratègica 1 Aposta per la sostenibilitat     

Objectiu específic 1.1 Aplicar indicadors que permetin avaluar l'impacte que té l'activitat 
turística en el territori

Actuació 11  Sistema d'indicadors sobre turisme sostenible 2,5%

Objectiu específic 1.2 Promoure estratègies per incrementar la mobilitat sostenible en 
les experiències turístiques

Actuació 2 Programa de mobilitat sostenible a nivell de la comarca 1%

Actuació 3 Connectivitat dels centres històrics i comercials amb les xarxes 
d'itineraris

1%

Actuació 4 Gestió conjunta dels itineraris de senderisme i cicloturisme 1%

Objectiu específic 1.4 Continuar   incentivant   la   qualitat   dels   serveis   
turístics  tant  públics  com  privats  a  través  d’ecolabels  i
marques de qualitat turística

Actuació 7 Promoure   la   implantació   de   la   Carta   Europea   del   
Turisme Sostenible als espais naturals  protegits

1%

Línia estratègica 2 Diversificació de producte i segmentació de mercats      

Objectiu específic 2.1 Posar en valor la diversitat dels recursos turístics, activitats i 
centres d'interès que ofereix la comarca. Programa de 
comunicació i promoció

Actuació 10 Pla de comunicació i promoció per productes i mercats 15%

Actuació 12 Revisió dels continguts informatius de la comarca: web i 
publicacions

15%

Objectiu específic 2.2 Suport a la creació de productes específics per a millorar 
l'ocupació dels establiments

Actuació 13 Suport a la creació de producte 10%

Objectiu específic 2.3 Cooperar amb les iniciatives locals dels Ajuntaments relacionades 
amb la valorització dels recursos

Actuació 18 Agenda conjunta d'esdeveniments vinculats als productes de 
turisme actiu

1,5%

1

 Les actuacions segueixen la numeració donada en el Pla d'Acció Sectorial en l'àmbit del 
desenvolupament turístic.
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Actuació 19 Preparar una agenda conjunta dels principals esdeveniments 
culturals i artístics

12,5%

Actuació 20 Reforçar el programa conjunt d'activitats organitzatives pels parcs 
naturals

5%

Objectiu específic 2.4. Promoure els productes del territori ( agroalimentaris i artesans) i 
la seva incorporació a l'oferta dels establiments

Actuació 25 Creació de rutes per visitar els productors agroalimentaris i 
artesans

10%

Actuació 27 Desenvolupament d'un calendari conjunt de jornades i fires 
gastronòmiques

2%

Línia estratègica 3 Cooperació i treball en xarxa

Objectiu específic 3.1 Consolidar la cooperació amb els agents públics i privats de la 
comarca a través de la taula d'Oficines de Turisme i de l'Associació
Alt Empordà Turisme

Actuació 28 Base documental on-line 2,5%

Actuació 29 Taula d'oficines de turisme i centres d'interpretació 1,5%

Actuació 31 Promocionar la xarxa de museus i centres d'interpretació 10%

Objectiu específic 3.2 Treballar de forma coordinada amb tots els gestors de les diferents
iniciatives turístiques de caràcter transversal en què l'Alt Empordà 
hi està implicat

Actuació 33 Seguiment dels projectes supracomarcals 2%

Objectiu específic 3.4 Identificació de programes d'ajuts i subvencions i xarxes de 
cooperació

Actuació 36 Identificació de programes d'ajuts i subvencions i xarxes de 
cooperació

3%

Actuació administrativa Realització memòries i pla d'actuacions 3,5%

L'objectiu general de l'Estratègia de Valorització dels Recursos Territorials de l'Empordà és

definir un estratègia de promoció de l'Empordà -dins el context de la marca Costa Brava- que

estigui associada als valors de les dues comarques, que permeti millorar el funcionament del

seu sistema turístic, tant en qualitat com en diversitat de productes, l'ampliació del període

d'activitat  dels establiments,  la millora de la  competitivitat  de les empreses i  dels llocs de

treball.

Els  objectius  específics  que  haurà  de  treballar  l'AODL és  la  creació  de  productes  i  de

coordinar els diferents eixos per tal de fer funcional i productiu els diferents treballs del territori

com a eix de desenvolupament econòmic per fer  front  a l’actual  crisis i  alhora mantenir  i

generar nous llocs de treball, unificant esforços entre la iniciativa privada i la pública  i entre

els diferents territoris implicats.

El pla de treball  de l'AODL està basat  en les accions sorgides del  desenvolupament dels

objectius de les línies estratègiques del  Pla d'Acció en l'àmbit del desenvolupament turístic,
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elaborat  per  DCB  Turisme  i  Desenvolupament,  i  que  volen  ser  la  guia  de  treball  pel

desenvolupament turístic comarcal.

Les línies estratègiques que han resultat de l'estudi són:

 1. Aposta per la sostenibilitat

 2. Diversificació producte i segmentació de mercats.

 3. Cooperació i treball en xarxa.

Així  dons  en  aquest  pla  de  treball  previst  per  l'AODL s'han  volgut  treballar  els  objectius

desencadenats de cada estratègia i seleccionar diferents accions que s'han proposat en la

taula  de  treball  que  ha  estat  col·laborant  amb  el  Pla  d'Acció  i  que  acompleix  amb  les

necessitats del territori, així com la continuació d'altres activitats iniciades en el pla de treball

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: APOSTA PER LA SOSTENIBILITAT2

Els  estudis  i  informes  de  prospectiva  turística  d’organismes  internacionals  com  ara

l’Organització Mundial del Turisme (2011), OCDE (2010) o World Travel and Tourism Council

(2011)  emfatitzen  que  la  qualitat,  el  desenvolupament  sostenible,  les  noves  tecnologies  i

l’economia del coneixement són alguns dels  factors clau que marcaran la competitivitat dels

destins turístics en el futur.  En aquesta mateixa línia s’estructura el Pla Estratègic de Turisme

de Catalunya i Directr

ius nacionals de turisme 2020.

Una altra  dada  indicativa  a  tenir  en  compte  en l’evolució  de  les  pautes  de  consum dels

mercats dels països més desenvolupats, és el creixement d’un perfil de consumidors que es

defineixen com LOHAS (Life Style of Health and Sustainability). És a dir que les pautes que

regeixen el seu estil de vida es basen en la salut, la sostenibilitat, la justícia social i el foment

del desenvolupament personal.   Es calcula, que entre un 13% i un 19% dels consumidors

d’Estats Units (41 milions de ciutadans) s’inclourien en aquest segment.

Un dels indicadors més clars d’aquesta preocupació de caràcter més ambiental és el que està

relacionat amb la problemàtica dels gasos d’efecte hivernacle que fa que cada vegada més

ciutadans sobretot de grans conurbacions urbanes, primin models de vida i de transport més

sostenibles. 

Aquest és un mercat en creixement que a més, per la seva estructura sociocultural, pot donar

una valoració molt alta a una part important dels actius turístics de l’Empordà com és el cas de

la sensibilitat pel paisatge, el patrimoni i per la gran quantitat d’oferta cultural existent, per

l’accessibilitat a través de transport públic de baix impacte en emissions com és el tren, per la

qualitat dels productes locals o per la qualitat de vida en general.

En l’aplicació d’aquesta aposta per la sostenibilitat en els destins turístics, és interessant tenir

en compte la definició que s’ofereix a la publicació Destination Management Handbook3, un

excel·lent document de referència per als gestors públics de turisme editat pel English Tourist

Board conjuntament amb Tourism Management Institute (2007).

Un  destí  turístic  és  una  part  significativa  d’un  territori  gestionada  per  al  seu

desenvolupament  turístic  per  part  d’autoritats  locals,  gestors d’espais  protegits,

2 Informació extreta del  “Pla d'acció sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic”, DCB, Abril 2014
3        Molts dels capítols han estat elaborats pels professionals dels propis destins i està subjecte a revisions continuades. 
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associacions públic-privades de territoris d’especial atractiu turístic o per empreses

del sector privat.

En  aquest  manual  es  proposa  un  esquema  que  asseguri  una  gestió  sostenible  de  les

destinacions turístiques. Es tracta del model VICE que també incorpora l’Organització Mundial

del Turisme (2007) en els seus manuals de gestió.

El model VICE parteix de la premissa de que una destinació turística és el  resultat de la

interacció entre els visitants, la indústria que els proporciona serveis, la comunitat que els acull

i l’entorn en què es desenvolupa l’activitat.

Per tant, les actuacions dels gestors de les destinacions han d’estar encaminades a:

Acollir, implicar i donar satisfacció als VISITANTS
Ajudar a la rendibilitat i millora de la INDÚSTRIA
Aconseguir  beneficis  per  als  residents

(amfitrions)
COMUNITAT

Posar en valor i protegir l’ ENTORN

Aquesta mateixa visió per a la  gestió dels destins s’emmarca en els  principis del turisme

responsable que d’una forma molt notable s’està estenent arreu, sota el lema de “Millors llocs

per viure, millors llocs per ser visitats”, que es proposa inspiri aquest Pla d’Acció.
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 ACTUACIÓ NUM 1 Sistema d’indicadors sobre turisme sostenible

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. Aposta per la sostenibilitat

OBJECTIU

ESPECÍFIC

1.1 Aplicar indicadors que permetin avaluar l’impacte que

té l’activitat turística en el territori

Descripció de l’actuació: Sistema d'indicadors de turisme sostenible

Les diferents entitats, associacions, empreses privades, les oficines de treball, sovint

recullen dades relacionades amb l'ús turístic del territori i el seu impacte. Aquestes

dades sovint resten sense ser publicades o el seu ús és molt reduït, a la qual cosa

cal afegir la manca d'homogeneïtat del tipus de dades que permetria realitzar estudis

més amplis. 

En  aquesta  mateixa  línia,  tant  les  oficines  de  turisme com l’Associació  Empordà

Turisme han  recollit  periòdicament  en  enquestes,  l’opinió  de les  empreses  sobre

l’evolució de la seva activitat, les necessitats que tenen, la tipologia i  procedència

dels  seus  clients  etc.  S’analitza  també  la  presència  d’operadors  internacionals  i

l’impacte que tenen alguns dels productes turístics en el territori com és el cas de

Itinerànnia.

A fi  de sistematitzar aquesta informació i  poder-la comparar amb la generada per

altres territoris de característiques similars, la DG Indústria i Empresa de la Comissió

Europea ha creat uns indicadors de sostenibilitat de l’activitat turística que s’haurien

d’adoptar com a models.

Es tracta d’un sistema anomenat ETIS (European Tourism Sustainability Indicators)

format  per  67  indicadors:  27  obligatoris  i  40  opcionals,  que  avaluen  l’impacte

d’aquesta activitat en 4 grans àmbits:

 Gestió de la destinació

 Impacte econòmic
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 Impacte social i cultural

 Impacte ambiental
Tasques:

 Seguiment  de les  tasques que puguin  sorgir  de  les  reunions relatives  a  la

CETS si es segueixen tirant endavant. 

 Potenciar  el  treball  en xarxa entre els agents turístics públics i  privats i  les

àrees de promoció econòmica, territori i medi ambient per adaptar el model de

desenvolupament turístic a criteris més sostenibles. 

 Recollir totes les dades d'ocupació turística de la comarca.

Resultats esperats:

 Identificar i detectar el 100% dels projectes de sostenibilitat  turística que  es 

desenvolupen a la comarca .

 Obtenir les dades registrades a la comarca de 6 oficines de turisme, de 2 

parcs, i de 3 museus, i realitzar-ne una valoració.

Destinataris:

Oficines de turisme de la comarca, parcs naturals,

àrees de promoció econòmica, territori i medi ambient del Consell Comarcal i dels 

ajuntaments.

Dedicació: 

2,5%

Cost:

Recursos humans de l'Àrea de turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Indicadors d'avaluació:

 Nombre d'oficines de turisme, organitzacions i entitats que han facilitat la 

informació 

 Realització d'una base de dades relacionada amb l'ocupació turística de la 

comarca.
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Cronologia de l’execució:

De juny 2018 a desembre de 2018 
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ACTUACIÓ NUM
2

Programa de mobilitat sostenible a nivell de comarca

LÍNIA
ESTRATÈGICA

1. Aposta per la sostenibilitat

OBJECTIU
ESPECÍFIC

1.2  Promoure  estratègies  per  incrementar  la  mobilitat
sostenible en les experiències turístiques

Descripció de l’actuació:

Els efectes sobre el canvi climàtic que provoquen les emissions de CO2 és l’aspecte

que més consciència ha generat entre els ciutadans dels països més desenvolupats,

entre  tots  els  aspectes  relacionats  amb  els  models  de  desenvolupament  social  i

econòmic.

D’aquesta manera veiem que s’estan desenvolupant mesures per fomentar la utilització

d’energies alternatives i apostar per sistemes de transport que tinguin un menor impacte

en les emissions de CO2.

També tant a les ciutats com en el medi rural, l’estímul a una mobilitat suau, és a dir que

no utilitza energia fòssil per als seus desplaçaments, és una tendència en creixement.

Els operadors turístics per exemple, cada cop tenen més en compte aquests criteris

establint  mecanismes  de  selecció  del  tipus  de  transport,  la  quantificació  de  les

emissions de CO2 en els viatges i molts establiments i  associacions empresarials o

territorials  aposten  per  la  mobilitat  suau,  com  un  dels  criteris  de  gestió,  els  quals

serveixen alhora com a argument de posicionament del model turístic que ofereixen.

En aquesta mateixa línia, entre els objectius prioritaris de la nova Estratègia Europa

2020 aprovada per la Unió Europea hi ha la lluita contra el canvi climàtic, la reducció de

les emissions de CO2 són alguns dels objectius prioritaris.

Es proposa doncs desenvolupar un programa integral de mobilitat sostenible:

 Connexió  entre  l’estació  de l’AVE,  la  resta  d’estacions  de  tren i  els  principals

centres turístics de la comarca.
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 Connexió de les grans xarxes d'itineraris a peu i en bicicleta amb els principals

destins turístics (Pirinexus. Zona nord del litoral)

 Aprofitar les xarxes existents, principalment Itinerànnia per a la seva utilització en

altres  activitats  relacionades  amb  la  mobilitat  sostenible:  rutes  a  cavall,  en

bicicleta, ...

 Millorar la mobilitat interna dels destins.

 Es continuarà  estudiant  i  detectant  les  necessitats  existents,  i  les  possibilitats

d'anar incorporant nous usos als senders d'Iitnerànnia.

 Es farà el seguiment de les actuacions detectades i com es van resolent 

 Seguiment de  les  actuacions proposades en el Pla de Foment.

Tasques:

- Donar suport a les iniciatives d'inclusió de xarxes o senders municipals a Itinerànnia.

- Donar suport a les iniciatives d'utilització de les xarxes per altres activitats.

- Donar suport a les accions que es puguin derivar del projecte BICITRANSCAT en el 

cas que sigui adjudicat

- Donar suport a les accions que es puguin derivar de la concessió del PECT.

Resultats esperats:

- Donar suport a la Implementació de forma satisfactòria del projecte BICITRANSCAT si

es concedeix, amb la nova ruta de Pirinexus.

- Donar suport al projecte d'implementació de rutes de cavall que lidera ADRINOC, com

a mínim una ruta. 

Àmbit d’actuació:

Comarcal i supracomarcal, pel que fa a les xarxes Pirinexus i Itinerànnia.

Destinataris/àries:

Oficines de turisme, Operadors turístics interessats en la mobilitat sostenible i visitants

en general 

Dedicació:

1%
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Cost:

Equip tècnic de turisme, servei tècnic del Consell Comarcal i dels ajuntaments. Equip

tècnic d'Itinerànnia.

Indicadors d'avaluació:

 Nombre de rutes  identificades

 Nombre de rutes implementades

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a desembre de 2018
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ACTUACIÓ NUM 3 Connectivitat dels centres històrics i comercials amb les
xarxes d'itineraris

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. Aposta per la sostenibilitat

OBJECTIU
ESPECÍFIC

1.2  Promoure  estratègies  per  incrementar  la  mobilitat
sostenible en les experiències turístiques

Descripció de l’actuació:

La comarca disposa d’una extensa xarxa d'itineraris per a la pràctica del senderisme i

cicloturisme que són utilitzats per molts dels nostres visitants i operadors internacionals

en programes de turisme actiu i descoberta del territori.

Una bona part d’aquests itineraris es van dissenyar per connectar les poblacions però

en  alguns  casos,  aquesta  connexió  no  arriba  fins  als  seus  centres  històrics  i

comercials,  on habitualment  es concentren alguns dels  recursos més emblemàtics,

equipaments turístics i serveis.

Una major visibilitat des d’aquests centres, de tota la xarxa d’itineraris existents tindria

un doble efecte: d’una banda, assegurar que els usuaris arriben fins als centres de les

poblacions i  per tant,  induir-los a visitar-les i  a generar activitat  econòmica. D’altra,

donar visibilitat a aquestes xarxes als propis residents i als visitants que no han utilitzat

els itineraris fins ara.

Per això, es proposa 

 analitzar la situació dels itineraris en cada un d’aquests municipis; 

 estudiar la possibilitat de prolongar-los fins al centre històric i comercial (entorn

de l’oficina de turisme, d’un equipament cultural, monument, propi ajuntament

i/o estacions de tren i autobusos etc.), consensuat amb l’ajuntament;

 instal·lar –si és necessari- punts d’informació que donin visibilitat als itineraris

existents.

 crear  un espai/punt  d’informació  de la  xarxa conjunta  d’itineraris  en la  nova

oficina de turisme de Figueres situada a Casa Empordà
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Tasques:

- Donar suport a les accions que es puguin derivar de la concessió del PECT.

- Donar suport a la Implementació de forma satisfactòria del projecte BICITRANSCAT si

es concedeix, amb la nova ruta de Pirinexus.

Donar suport a les accions que es puguin derivar de la concessió del FEDER.

Resultats esperats:

 Avaluar i revisar 2 actuacions dels ajuts concedits.

Àmbit d’actuació:

Comarcal

Destinataris/àries:

Ajuntaments 

Usuaris de les xarxes d’itineraris

Empreses que treballen en turisme actiu

Residents i turistes convencionals proposant noves activitats de descoberta del territori

i la pràctica d’activitats físiques en el medi natural 

Dedicació:

1%

Cost:

Equips tècnics del Consell Comarcal i dels organismes que gestionen les xarxes.

Indicadors de seguiment:

 Nº d'actuacions dels ajuts PECT, BICITRANSCAT i FEDER que s'implementen.

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a desembre de 2018
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ACTUACIÓ NUM 4 Gestió conjunta dels itineraris de senderisme i cicloturisme

LÍNIA

ESTRATÈGICA

1. Aposta per la sostenibilitat

OBJECTIU

ESPECÍFIC

1.2  Promoure  estratègies  per  incrementar  la  mobilitat

sostenible en les experiències turístiques

Descripció de l’actuació: 

En  el  Pla  sectorial  en  l'àmbit  del  desenvolupament  turístic  s’ha  pogut  constatar

l’extensa  xarxa  d’itineraris  de  caràcter  local,  supralocal  i  supracomarcal  que

connecten els principals centres d’interès turístic per a la pràctica del senderisme,

cicloturisme, BTT, rutes a cavall, etc.

També s’ha  pogut  constatar  que  alguns  d’aquests  productes  tenen ja  un  impacte

econòmic rellevant en el conjunt del territori i un nombre de visitants elevat que a més

és  important  per  la  incidència  que  té  al  principi  i  final  de  la  temporada  turística

tradicional.

Un dels reptes però, per tal que aquesta xarxa sigui un producte turístic competitiu, és

assegurar el seu manteniment tant a nivell de senyalització, els traçats, entorns, etc.

Si aquest manteniment es delega als ajuntaments o a iniciatives privades, es corre el

risc de que hi hagi trams que no tinguin el nivell de qualitat que es requereix. 

En el cas de la comarca del Baix Empordà existeix ja un precedent de gestió única

per part del Consell Comarcal que ja s’havia previst estendre al conjunt de l’Empordà

en l’Estratègia de Valorització dels recursos territorials de l’Empordà (any 2009). 

Per això, es proposa crear un centre de gestió d’aquestes xarxes, assegurant un pla

de manteniment continuat, i un centre d’incidències per poder actuar d’una forma àgil.

Aquest centre de gestió s’hauria de fer de manera que integrés o es coordini amb el

treball  de manteniment  de què ja  disposa alguna de les xarxes (com ara les que
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gestionen el Consorci Salines Bassegoda, Pirinexus o Itinerànnia) però estenent el

seu àmbit d’actuació al conjunt de la xarxa que es posa a disposició dels visitants.  

Amb  aquesta  fi,  s'anirà  oferint  la  possibilitat  d'incloure  a  la  xarxa  de  senders

d'Itinerànnia les noves rutes municipals que es vagin creant, o d'altres que ja estiguin

creades; així com alhora d'estudiar nous usos també es treballarà la seva inclusió a

Itinerànnia.

Durant el 2017 s'ha encarregat una diagnosi de la xarxa d'itineraris i un pla de treball

pels propers anys. Els resultats d'aquesta diagnosi han de ser la previsió de millora

pels propers anys.

Tasques: 

-  Donar  suport  al  nou  full  de  ruta  de  manteniments  de  les  xarxa  de  camins

d'Itinerànnia.

- Recollir, registrar i gestionar les incidències si és necessari, ja que de moment ho

està fent l'empresa encarregada de la diagnosi.

-  Donar  suport  a  la  implementació  de les  actuacions  subvencionades  que puguin

afectar a la xarxa de senderisme i cicloturisme.

Resultats esperats:

- Assegurar que a curt i llarg termini, la comarca disposa d’una xarxa d'itineraris de 

qualitat, i amb bon manteniment  com a element de suport als nous productes de 

turisme actiu.

- Comptar amb un informe permanent de tots els itineraris i del seu estat de 

conservació. Gestionar les incidències que es puguin resoldre.

Destinataris/àries:

Municipis de la comarca integrats en les xarxes de itineraris.

Usuaris dels senders.

Promotors de productes de turisme actiu que utilitzen les xarxes

Parcs i centres excursionistes, associacions locals

Dedicació: 

1%
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Cost:

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris:

Equip tècnic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Indicadors de seguiment:

-  Número d'incidències detectades

-  Número d'incidències solucionades

-  Número de Kms de sender que s'incorporen a la gestió de la xarxa

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a desembre de 2018
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ACTUACIÓ NUM
7

Promoure   la   implantació   de   la   Carta   Europea   del   
Turisme Sostenible als espais naturals 
protegits

LÍNIA
ESTRATÈGICA

1. Aposta per la sostenibilitat

OBJECTIU
ESPECÍFIC

1.4   Continuar   incentivant   la   qualitat   dels   serveis   
turístics  tant  públics  com  privats  a  través  d’ecolabels  i
marques de qualitat turística

Descripció de l’actuació: 

La Carta Europea del Turisme Sostenible – CETS permet comptar amb un sistema de 

gestió que fa compatible la conservació del Patrimoni natural, cultural, etnològic 

d’aquests espais amb la seva freqüentació turística. Mitjançant el consens amb els 

empresaris turístics, les entitats representatives del teixit social i els gestors dels 

Espais Protegits es prepara un Pla d’Actuacions que asseguri una gestió respectuosa i

sostenible.  

Una gran part del Espais Naturals Protegits europeus situats en zones turístiques han 

implementat la CETS. 

Actualment a Catalunya hi ha 4 parcs que tenen aquest sistema i a més d’assegurar 

una gestió turística sostenible, es dóna visibilitat a nivell mundial a través dels 

programes de promoció turística d’Europarc, Turespaña, etc. 

El que es proposa és:  

- Contacte amb els gestors dels parcs naturals de la zona, per demanar la seva 

implicació en un procés de certificació de la CETS, aplicable a tots els parcs de la 

comarca.

- Anàlisi de les memòries i plans d’actuació dels territoris que tenen implementades la 

Carta Europea del Turisme Sostenible, molt especialment per la seva proximitat, la 

Garrotxa, el Montseny, Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac

 i el Delta de l’Ebre.

- Participació en seminaris i xerrades amb representants públics i privats de territoris 

que tinguin implementades la Carta Europea.

- Creació d’una comissió de seguiment amb representants dels Parcs Naturals de l’Alt 

Empordà, l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal i la Taula d’Oficines de Turisme 

per a la  preparació d’un programa de treball que permeti iniciar aquestes 
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actuacions.

A finals del 2016 principis 2017, en una de les reunions del comitè de pilotatge de

Turisme, alguns dels representants  van proposar de treballar el tema de la CETS

amb els Parcs Naturals de la comarca.

En un primer moment els parcs es van mostrar reticents a aquesta possibilitat, però

en reunions posteriors es van avenir a treballar aquest tema o altres fórmules que

puguin contribuir a una comarca turísticament més sostenible.

Tasques: 

- Donar suport a les reunions que es vulguin realitzar per valorar el tema de la CETS.

- Desenvolupar les tasques que se'n desprenguin.

Resultats esperats:

- Donar suport al procés de discussió sobre la certificació dels Parcs Naturals situats a 

la comarca de l’Alt Empordà amb els esquemes que marca la Carta Europea del 

Turisme Sostenible o amb criteris semblants que es defineixin a nivell de comarca.

Destinataris/àries:

Equip tècnic de les Àrees de Turisme i de Medi Ambient del Consell Comarcal

Equips gestors dels Espais naturals protegits

Assistència tècnica extern

Dedicació: 

1%

Cost:

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris:

Equip tècnic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Indicadors de seguiment:

- Nº de reunions que s'han realitzat per valorar el tema de la CETS

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a desembre de 2018
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LÍNIA  ESTRATÈGICA  2:  DIVERSIFICACIÓ  DEL  PRODUCTE  I  SEGMENTACIÓ  DE

MERCATS4

Les característiques  territorials  de la  comarca ofereixen una  gran diversitat  de  recursos i

equipaments de qualitat al servei de l’activitat turística. Entre d’altres:

- 7  Unitats  de  paisatge:  Salines  –  l’Albera,  els  Aspres,  Cap  de  Creus,  Plana  de

l’Empordà, Garrotxa de l’Empordà, Alta Garrotxa i Terraprims. 

- 3 Parcs Naturals: Cap de Creus, Aiguamolls de l’Empordà i Montgrí, Illes Medes i Baix

Ter.  1  Paratge  Nacional  d’Interès  Nacional:  Massís  de  l’Albera.  1  Reserva  Natural

Parcial: Muga – Albanyà. 

- Museus i centres d'interpretació: Casa Museu Salvador Dalí de Portlligat, Museu de la

Tècnica de l’Empordà, Museu del Joguet de Catalunya, Teatre-Museu Dalí, Museu de

l’Empordà, Museu del Castell de Peralada, Centre de turisme cultural- Sant Domènec,

Museu de l'Aquarel·la de Llançà, MUME Museu de l'Exili de La Jonquera, Ecomuseu-

Farinera de Castelló d’Empúries, Museu Municipal de Cadaqués, Museu d'Arqueologia

d'Empúries, La Ciutadella de Roses, Canònica de Vilabertran, Monestir de Sant Pere

de Rodes, Museu de l'Anxova i la Sal, Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó,

Centre Cultural Can Laporta. 

- 133 BCIN: 127 monuments i 3 conjunts històrics. 

Per aquest motiu, la creació i promoció de productes s’ha d'orientar cap a una diversificació de

4

Pla d'actuacions AODL 2017-18 Àrea de Turisme- Consell Comarcal de l'Alt Empordà

http://www.paisatge-altemporda.org/paisatges.php


propostes de visita que afavoreixin la millora de l’experiència turística en els destins litorals, la

reducció de les fluctuacions estacionals de la demanda i la integració del conjunt del territori

(costa-interior) en l’estratègia de dinamització turística.

El  Pla d’Acció de turisme ha de tenir  present  per tant  la  diversitat  de recursos territorials

existents, el pes determinant que té el litoral com a principal element d’atracció turística i les

iniciatives  que  estan  sorgint,  de  complementar  aquesta  oferta  de  sol  i  platja  amb  noves

activitats basades en la descoberta dels valors del territori. 

Això,  afavoreix  la  possibilitat  d’allargar  el  període  d’activitat  turística  més  convencional  i

generar prestigi en el conjunt del territori,  ja que es tracta d’una gamma de productes que

habitualment  només  es  troben  en  entorns  d’alta  qualitat  a  nivell  paisatgístic,  cultural,  de

serveis, etc.
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ACTUACIÓ NUM 10 Pla de comunicació i promoció per productes i mercats

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. Diversificació de producte i segmentació de mercats

OBJECTIU

ESPECÍFIC

2.1 Posar en valor la diversitat dels recursos turístics, 

activitats i centres de interès que ofereix la comarca. 

Programa de comunicació i promoció 

Descripció de l'actuació

Malgrat la importància que tenen els productes relacionats amb el turisme actiu, si fem una

anàlisi de com tracten aquests mateixos productes algunes de les entitats turístiques de

territoris, veiem que la informació sobre la qualitat de l’entorn on es desenvolupen aquests

productes,  les  activitats  que  s’ofereixen,  les  empreses  que  hi  estan  associades  i  els

esdeveniments tenen un tractament molt més rellevant que el què actualment és present a

la web turística i en el material de promoció de què disposa l’Àrea de Turisme del Consell

Comarcal de l’Alt Empordà.

El mes de març de 2015 es va presentar la imatge de la Marca Empordà, per  part de

l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i el Consell Comarcal del

Baix Empordà. A partir d'aquest moment caldrà que aquestes institucions encarreguin un

pla de comunicació i de promoció de la Marca que ha de servir de guia bàsica de difusió i

promoció del territori.

El 2015 ja es va iniciar la recopilació de dades per a la realització de dossiers:

• Vacances actives per famílies en destins litorals.

• Senderisme, trail running  i activitats en bicicleta (ciclisme, cicloturisme i BTT)

• Activitats nàutiques i subaquàtiques

• Enoturisme i gastronomia

• Turisme cultural

• Ecoturisme

Cada  un  d’aquests  dossiers  ha  de  tenir  informació  sobre  l’entorn  on  es  practica,  la

infraestructura existent, els serveis que s’ofereixen, les empreses de referència i en el futur,

ha  d’anar  integrant  propostes  de  productes,  tal  com  s’especificarà  en  les  fitxes

corresponents.
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Ha de disposar també de fotografies i  altre material  de suport  per facilitar  el  treball  de

periodistes i operadors turístics. 

El  contingut  d’aquests  dossiers  s'hauria  de  treballar  coordinadament  amb  el  Consell

Comarcal  del  Baix  Empordà  per  tal  que  englobés  tot  l'Empordà.  El  resultat  s’haurà

d’integrar  a  la  futura pàgina web del  Consell  Comarcal  com a microsites  específics de

promoció d’aquests productes, i supeditat al pla de comunicació de la marca.

En  aquest  pla  d'actuacions  no  es  preveu  la  creació  de  nous  dossiers  degut  a  que  la

implementació  del  Pla  de  comunicació  pot  marcar  unes  línies  de  disseny  i  de  difusió

diferenciades. També l'actualització i revisió dels dossiers actuals estan suposant una tasca

i una proporció de temps de dedicació important per part de l'AODL, i per tant s'ha decidit

que de moment no se'n generarien de nous.

 
Tasques:

- Continuar treballant i actualitzant les base de dades dels dossiers professionals realitzats 

fins ara.  

- Fer difusió de les bases de dades i dels dossiers, a les oficines de turisme, els Parcs 

Naturals, els Ajuntaments de  la comarca, operadors, empresaris i públic en general.

-Donat que per part dels organismes implicats ja s'ha realitzat la contractació d'un Pla de 

comuncació per la marca Empordà , l'AODL haurà de desenvolupar les tasques que se'n 

desprenguin: facilitar dades, recerca de documentació, fotografies, fer difusió...

Resultats esperats:

- Revisió i actualització de les dades i format dels 6 dossiers que ja tenim publicats:

  Gastronomia / Dossier Gastronomia en idiomes/ Dossier Empordà / Dossier Patrimoni/ 

Dossier patrimoni en idiomes/ Galeries d'Art

- Reedició dels 2 dossiers especials: El dossier de Setmana Santa i el dossier de Nadal, els

dos en català.

- Fer arribar tots aquests dossiers a 4 entitats de promoció turística de caràcter 

supracomarcal: Patronat de Turisme Costa Brava Girona, marca Pirineus i l' Agència 

Catalana de Turisme. / 68 municipis de la comarca / 200 serveis turístics de la comarca

- Fer 6 posts de difusió d'aquests dossiers a les xarxes.

- Assistir a 2 reunions  relacionades amb el desenvolupament del pla de comunicació de 
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Marca Empordà.

Destinataris/àries:

Organismes de promoció turística de caràcter supracomarcal

Operadors turístics

Periodistes i líders d’opinió

Empreses turístiques integrades en els productes

Públic general interessat en aquests productes a través de la web.

Dedicació:

15%

Cost:

5000€ Part de despesa corresponent a la comarca de l'Alt Empordà pel desenvolupament 

de la Marca Empordà.

Creació de dossiers virtuals: 

Equip tècnic de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal

Taula de Oficines de Turisme

Indicadors de seguiment:

- Número de dossiers actualitzats i revisats

- Número d'accions realitzades pel desenvolupament de la marca Empordà.

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a juny 2018 - de setembre a desembre de 2018 
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ACTUACIÓ NUM 12 Revisió dels continguts informatius de la comarca: webs i

publicacions
LÍNIA ESTRATÈGICA 2. Diversificació de producte i segmentació de mercats

OBJECTIU

ESPECÍFIC

2.1 Posar en valor la diversitat dels recursos turístics, 

activitats i centres de interès que ofereix la comarca. 

Programa de comunicació i promoció 

Descripció de l’actuació:

Per tal d'assegurar i millora la qualitat i actualització de la informació que conté la web

turística de la comarca www.empordaturisme.com caldria fer un seguiment de la forma i

contingut en què es presenten l’oferta turística de l’Alt Empordà altres webs turístiques i

publicacions o guies de referència que sovint tenen una repercussió mediàtica molt més

important. Es tracta de realitzar un treball conjunt de renovació de continguts al mateix

temps que s'estudien altres possibilitats de tramesa de la informació.

Un  dels  treballs  que  es  deriven  de  la  presentació  i  projecte  Marca  Empordà  es  la

realització d'una web Empordà, que aglutini tots els continguts de la comarca i li doni una

forma conjunta. Durant el 2015 es realitzen reunions amb les oficines de turisme i els

tècnics de turisme dels consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà per tal d'avaluar com

ha de ser aquesta web, com s'ha de presentar la comarca, continguts i difusió en tots els

aspectes.

També  al  segon  semestre  del  2016  es  realitzarà  i  es  presentarà  la  nova  web  de

l'Associació  Empordà  Turisme en la  creació  de la  qual  està  participant  l'AODL i  que

s'haurà d'anar treballant i consolidant durant el 2017.

Així mateix s'hauran d'analitzar els continguts i fer propostes d’ampliació i/o correcció dels

mateixos utilitzant els dossiers que s'hagin generat i altres recursos que afavoreixin un

millor tractament de la comarca en els mitjans.

Tasques:

- Continuar treballant en l'actualització i la redacció de continguts de la web de 

l'Associació Empordà Turisme.

- Millorar continguts si és necessari.

- Incorporar els nous continguts sorgits de la creació de producte.
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- Preparar documentació, informació i fotografia per publicacions que estiguin 

interessades en la promoció de la comarca.

- Realitzar la renovació del fons de fotografia del CCAE.

Resultats esperats:

- Revisar, actualitzar i millorar totes les pàgines de la secció: L'Alt Empordà i Què visitar? 

pàgines de contingut genèric de la comarca de la web www.empordaturisme.com

- Revisar el contingut de 2 publicacions turístiques.

- Realitzar 500 fotografies d'espais naturals, patrimoni, i municipis per nodrir el fons el 

fons de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

 
Destinataris/àries:

Editors de guies, revistes i publicacions adreçades als viatgers.

Gestors de pàgines web de promoció turística públics i privats i de comercialització de 

productes.

Dedicació:

15%

Cost:

Recursos humans de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal.

Indicadors de seguiment:

- Publicacions a les que s'ha participat preparant documentació i fotografies.

- Materials revisats i actualitzats ( fullets, guies..)

- Apartats de la web Empordà Turisme que s'han millorat o ampliat

- Haver obtingut un fons nou amb un mínim de 500 fotografies per a utilitzar per les 

publicacions i la web.

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a desembre de 2018
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ACTUACIÓ NUM 13 Suport a la creació de producte

LÍNIA
ESTRATÈGICA

2. Diversificació de producte i segmentació de mercats

OBJECTIU
ESPECÍFIC

2.2 Suport a la creació de productes específics per millorar 
l’ocupació dels establiments

Descripció de l’actuació:

Ja s'ha esmentat la necessitat de crear 6 dossiers específics que donin a conèixer el

potencial de la comarca per a la creació de productes turístics vinculats a les següents

activitats:

• Vacances actives per famílies en destins litorals.

• Senderisme,  trail  running  i  activitats en bicicleta (ciclisme,  cicloturisme i

BTT)

• Activitats nàutiques i subaquàtiques

• Enoturisme i gastronomia

• Turisme cultural

• Ecoturisme

A fi de completar el contingut d’aquests dossiers i donar suport a la comercialització

d’aquests  productes,  cal  establir  un  procés  de  treball  conjunt  amb  els  empresaris

turístics  que  permeti  crear  una  gamma  representativa  de  productes  turístics,  que

s’adaptin a les demandes dels mercats a qui van destinats.

D’aquesta  manera,  cada  un  dels  dossiers  incorporats   es  complementarà  amb

propostes  de  productes  concrets  que  faran  més  visible  el  potencial  que  té  l’Alt

Empordà.

Es proposa organitzar un programa de suport als empresaris que ho requereixin per

crear productes específics, en què es recomanarà prendre com a model els que ja

ofereixen  operadors  turístics,  webs  experiencials  i  altres  plataformes  de

comercialització de cada un dels mercats, tant a l’Alt Empordà com a d’altres territoris

de característiques similars.  
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Aquest programa es pot començar a partir de les empreses integrades a l’Associació

Alt  Empordà  Turisme  a  fi  d’incentivar  que  es  converteixi  en  l’entitat  que  lidera  el

projecte  i  que  serveixi  d’argument  per  a  la  captació  de  nous  associats.  També

incorporant les empreses de l’àmbit del Consorci Salines Bassegoda, principalment pel

que fa a l’activitat de BTT.

Aquesta metodologia s’ha utilitzat en altres zones com el Pallars Jussà o la Ribera

d’Ebre i  ha permès crear dossiers professionals que a més de donar a conèixer el

potencial que tenen aquests territoris presenten propostes específiques.

Una  part  del  contingut  d’aquest  programa  de  suport  es  pot  proposar  que  es

desenvolupi conjuntament amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona a partir del

programa de formació que lidera, Turisme Programa de formació 360º.

Tasques:

- Donar suport i participar en la realització d'esdeveniments relacionats amb la creació

de producte ( networkings, presentacions...).

- Entrevistes i reunions amb agents interessats en crear producte.

- Reedició del Calendari de visites medievals de l'Empordà: recollida de documentació,

invitació a participar als ajuntaments i ens d'interès, trucades, gestió i coordinació de la

informació amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.

- Preparació de materials i treballs relacionats amb l'estudi de com a mínim un nou

producte.

- Donar suport a les iniciatives de creació de producte vinculades a la Pedra Seca.

-  Participar  en  l'elaboració  dels  dossiers  de  paquets  i  productes  de  l'Associació

Empordà Turisme.

Resultats esperats:

- Disposar d'una nova edició del calendari als Espais medievals de l'Empordà.

- Realització d'un networking de creació de producte

- Comptar amb un esborrany per a la realització i edició d'un nou producte.

- Comptar amb un dossier de paquets turístics de l'Associació actualitzat.
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Àmbit d’actuació:

Supracomarcal

Destinataris/àries:

Empreses  d’allotjament,  d’activitats  turístiques,  agències  de  viatges,  associacions

empresarials,  gestors  de  recursos  culturals,  etc.  interessades  en  la  creació  de

productes  turístics  específics  especialment  els  adherits  a  l’Associació  Alt  Empordà

Turisme.

Dedicació:

10% 

Cost:

600 € impressió calendari medieval.

Recursos Humans:

Equip tècnic de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal

Indicadors de seguiment:

- Nombre d'empreses invitades a participar a la creació de producte

- Nombre de participants en el producte

- Nombre de productes que es dissenyen

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a maig de 2018

D'octubre a desembre de 2018 
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ACTUACIÓ NUM 18 Agenda  conjunta  d'esdeveniments  vinculats  als  productes  de

turisme actiu
LÍNIA

ESTRATÈGICA

2. Diversificació de producte i segmentació de mercats

OBJECTIU

ESPECÍFIC

2.3 Cooperar amb les iniciatives locals dels Ajuntaments 

relacionades amb la valorització dels recursos

Descripció de l’actuació:

En el pla de treball anterior 2016-2017 es va iniciar la tasca de crear una base de dades amb

tots els esdeveniments de la comarca que caldrà renovar i actualitzar periòdicament. 

En el pla de treball anterior es va iniciar la recopilació d'esdeveniments relacionats amb tots

els  sectors turístics per  iniciar  un primer  directori  virtual.  Aquest  directori  s'hauria  d'anar

ampliant i actualitzant per mostrar tota l'oferta real, per aquesta raó caldria continuar amb

aquest treball de recopilació, revisió de les dades recopilades fins ara i la seva difusió. 

El  fet  de  posar  en comú tots  els  esdeveniments  de turisme actiu  que es  realitzen a  la

comarca posa en valor  la important  oferta que pot  trobar el  visitant,  i  li  facilita el  fet  de

localitzar la informació i gaudir dels esdeveniments.

Per aquest motiu, és important destinar esforços a recollir la informació i posar-la en comú,

mantenir  actualitzada  la  informació  sobre  totes  aquestes  activitats  que  s’organitzen

habitualment a la comarca i donar-les a conèixer, incorporant-les en els dossiers específics i

facilitant-ne la comunicació i difusió entre els agents turístics.

Tasques:.

- Sol·licitar i verificar la informació a les oficines de turisme i als ajuntaments, i altres entitats i

organismes relacionats i que treballin en el nostre territori.

- Facilitar-los els mecanismes per tenir la informació actualitzada.

- Actualitzar les dades i fer-ne difusió a través de la web i les xarxes socials.

- Estudiar i investigar la participació de xarxes de comunicació que puguin contribuir a la 

difusió dels esdeveniments de la nostra comarca.

Resultats esperats:

Realització d’una guia virtual pel conjunt de la comarca que vagi incorporant el màxim 

nombre d’esdeveniments.
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Destinataris/àries:

Empreses turístiques 
Mitjans de comunicació
Oficines de turisme
Públic en general

Dedicació:

1,5%

Cost:

- Virtual: Recursos humans propis del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (AODL)

Indicadors de seguiment:

- Nombre d'ajuntaments i entitats que col·laboren facilitant les seves agendes i activitats 

periòdicament.

- Nombre de webs municipals que tenen linkada l'agenda

- Nombre de webs privades que tenen linkada l'agenda

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a desembre de 2018
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ACTUACIÓ NUM 19 Preparar  una  agenda  conjunta  dels  principals

esdeveniments culturals i artístics
LÍNIA ESTRATÈGICA 2. Diversificació de producte i segmentació de mercats

OBJECTIU

ESPECÍFIC

2.3 Cooperar amb les iniciatives locals dels Ajuntaments 

relacionades amb la valorització dels recursos

Descripció de l’actuació:

De  la  mateixa  manera  que  hem  donat  importància  a  posar  en  comú  tots  els

esdeveniments  de  turisme  actiu  s'hauria  de  fer  amb  el  les  activitats  artístiques  i

culturals, que són un altre important focus d'atracció i de gaudiment d'oci que cal posar

en valor.

Hauria d’incloure la programació musical i  les exposicions organitzades per entitats

públiques o per galeries d’art.

Al mateix temps que ha de servir per potenciar els icones culturals de la comarca: Dalí,

Sant Pere de Rodes, museus...

Les  visites  a  monuments  i  museus  són  part  indissociable  de  moltes  estades  de

vacances de sol i platja tal com es desprèn de les consultes realitzades a les oficines

de  turisme.  Ho  veiem  també  en  els  productes  de  turisme  actiu  i  d’itineraris,  que

ofereixen operadors de referència.

Caldria doncs treballar conjuntament per mantenir actualitzada la informació  conjunta

sobre esdeveniments culturals i artístics, entre els agents públics i privats implicats. 

L’edició hauria de ser on line i també en paper, incorporant-se així en els dossiers que

es proposen.

Durant  el  2014-2015 l'Ajuntament  de  Figueres  i  l'Associació  Empordà  Turisme van

encarregar  una  diagnosi  per  a  la  dinamització  turística  del  Museus  i  Centres

d'Interpretació de la comarca. Aquest pla de treball ha de servir de guia a les futures

actuacions relacionades amb la cultura i l'art de la comarca.

El  segon  semestre  del  2016  es  van  iniciar  els  primers  contactes  amb  la  persona

responsable de Comunicació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per tal d'acordar

quin tipus de publicació podria ser útil per difondre les activitats de la comarca i que
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englobés l'àrea de cultura i la de turisme i que servís per difondre totes les activitats

que es realitzen a la comarca en l'ambit cultural i també turístic. Està previst crear una

taula  per  treballar-ho que en formi part  comunicació,  turisme i  cultura.  De moment

aquest projecte no és prioritari

Tasques: 

- Recollir les dades de tots els esdeveniments culturals i artístics.

- Sol·licitar i verificar la informació a les oficines de turisme i als ajuntaments, i altres 

entitats i organismes relacionats i que treballin en el nostre territori.

- Facilitar-los els mecanismes per tenir la informació actualitzada.

- Actualitzar les dades i fer-ne difusió a través de la web i les xarxes socials.

- Edició del dossier digital d'estiu de «Música i cultura- Alt Empordà»

Resultats esperats:

- Edició a l'agenda de la web d'Empordà Turisme de les activitats culturals, artístiques,

festives que es van realitzant a la comarca. Mantenir l'agenda actualitzada.

- Recopilació d'informació i edició del dossier digital d'estiu de «Música i cultura- Alt

Empordà»

 
Àmbit d’actuació:

Supracomarcal. L'Empordà

Destinataris/àries:

Empreses turístiques

Mitjans de comunicació

Públic en general

Dedicació:

12,5%

Cost:

Recursos Humans de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
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Indicadors de seguiment:

 Nombre  d’entitats  que  programen  esdeveniments,  que  s’adhereixen  a  la

iniciativa 

 Nombre d’esdeveniments que s’incorporen a l'agenda mensualment. 

 Edició del dossier digital d'estiu de «Música i cultura- Alt Empordà»

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a desembre de 2018
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ACTUACIÓ NUM 20 Reforçar  el  programa conjunt  d'activitats   organitzades

pels parcs naturals
LÍNIA ESTRATÈGICA 2. Diversificació de producte i segmentació de mercats

OBJECTIU

ESPECÍFIC

2.3 Cooperar amb les iniciatives locals dels Ajuntaments 

relacionades amb la valorització dels recursos

Descripció de l’actuació:

La comarca compta amb 3 parcs naturals i 1 paratge natural d’interès nacional ( Parc

Natural del Cap de Creus, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, una petita part

del Parc Natural Montgrí, Medes i Baix Ter i el Paratge Natural d'Interès  Nacional de

l'Albera), situats en la franja costanera i connectats a través de xarxes de camins, la

qual cosa reforça la imatge de qualitat, com a destí de sol i platja, que vol preservar els

seus paisatges i singularitat.

Els espais protegits venen organitzant activitats al llarg de tot l’any. Recentment s’ha

iniciat una línia per programar i difondre conjuntament aquestes activitats i l’edició d’un

fullet conjunt de visites guiades de primavera i tardor. Així mateix, moltes empreses i

municipis al seu voltant lideren iniciatives que també hi estan vinculades.

Les visites als espais naturals protegits són una de les activitats més demandades pels

visitants en els seus viatges de lleure, com a observadors de flora i fauna però molt

especialment  per gaudir dels paisatges a través de la xarxa d'itineraris i participant en

les activitats que combinen lleure i educació ambiental.

Els espais protegits de la comarca estan treballant en la programació i difusió conjunta

de les activitats, a més de treballar en xarxa amb altres parcs de la Mediterrània.

Es  tracta  per  tant  d’una  iniciativa  que  cal  reforçar  des  del  conjunt  de  la  comarca

demanant  d’incloure  sempre que sigui  possible,  activitats  que s’organitzin  des dels

municipis i entitats privades.

Durant el 2015 els parcs naturals van acordar començar a treballar conjuntament per

presentar la seva candidatura a la Carta Europea de Turisme sostenible, acció per la

qual el consell comarcal ha donat el seu suport, però de la que no s'han desencadenat
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més accions. 

Tasques:

- Recopilar i donar suport als parcs en la difusió de les activitats.

- Concertar treball conjunt amb els parcs per crear les agendes conjuntes.

- Donar suport en la difusió de les activitats mitjançant la web 

www.empordaturisme.com, el facebook i el twitter.

- Donar suport a les accions que es puguin derivar de la  creació de nou material 

promocional dels parcs.
Resultats esperats:

- Disposar del programa conjunt de visites guiades organitzades pels parcs naturals

que s’integri en les actuacions de comunicació i promoció turística de la comarca, tant

on line com en format paper. 

Àmbit d’actuació:

Supracomarcal. L'Empordà

Destinataris/àries:

Visitants als espais naturals protegits

Mitjans de comunicació

Públic en general

Dedicació:

5%

Cost: :

Equip tècnic de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal

600€ per la impressió de calendari de visites

Indicadors de seguiment:

 Nombre d’espais naturals protegits que s’adhereixen a la iniciativa.

 Nombre de post de difusió al facebook i al twitter
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 Incorporació del programa a la www.empordaturisme.com

 Nombre d'assistents a les activitats organitzades

 Nombre de notes de premsa que se'n generin

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a juny de 2018

De setembre a desembre de 2018
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ACTUACIÓ NUM 25 Creació  de  rutes  per  visitar  productors  agroalimentaris  i

artesans
LÍNIA ESTRATÈGICA 2. Diversificació de producte i segmentació de mercats

OBJECTIU

ESPECÍFIC

2.4 Promoure els productes del territori (agroalimentaris i 

artesans) i la seva incorporació a l’oferta dels establiments

Descripció de l’actuació:

Les àrees de turisme i promoció econòmica de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà

estan  treballant  des  de  fa  anys  en  el  suport  als  productors  agroalimentaris  i  en  la

comunicació dels valors de la seva producció.  Això s’ha traduït en la certificació de la

marca de garantia “Productes de l’Empordà”  pels següents productes:

 Ceba de Figueres

 Brunyols de l'Empordà.

 Botifarra dolça

 Arròs de Pals

 Recuit

 Poma de Relleno de Vilabertran

 Gamba de Palamós

Durant el 2015, s'ha estat realitzant un treball previ junt amb l'Ajuntament de Figueres, de

recopilació en format base de dades de tots els productors agroalimentaris, i  empreses

relacionades amb el producte local. D'aquesta base de dades s'està realitzant un estudi del

seus serveis turístics per tal d'avaluar la seva idoneïtat d'incorporació a un catàleg o la

possibilitat de realitzar rutes agroalimentàries. 

Tasques:
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- Donar suport a la realització de networkings entre productors i  restaurants i  cases de

turisme rural, o altres establiments interessats.

- Fer difusió de productes de l'Empordà i  participar en les accions de promoció de les

accions que es realitzin.

- Donar suport i coordinar-se amb l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal del Baix

Empordà en els temes de producte agroalimentari i local. Participar, coordinar i organitzar

els networkings de producte alimentari que es venen realitzant els darrers anys.

- En el cas d'una nova edició del cap de setmana de Benvinguts a pagès. Realitzar les

accions vinculades (recepció d'informació i difusió, coordinació de les accions, coordinació

del participants, trucades, elaboració de documentació... )

Resultats esperats:

 Disposar d'un apartat a la web de l'Associació Empordà Turisme en que es faci

promoció del Productes de la marca de Garantia,  però també d'altres productes

agroalimentaris  locals.  Així  com  promoció  dels  paquets  turístics  que  realitzin

aquestes empreses.

 Donar suport i coordinar els 2 networkings de creació de producte agroalimentari

que es plantegin el 2018

 Coordinar les accions del cap de setmana de Benvinguts a Pagès 2018

Àmbit d’actuació:

Comarcal i supracomarcal, especialment l’àmbit de la Marca de Garantia Empordà

Destinataris:

Productors agroalimentaris de la comarca.

 
Dedicació:

10 %
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Cost: 

Equip tècnic de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal

Indicadors de seguiment:

 Nombre de productors que anuncien producte.

 Nombre de paquets que es promocionen a la web.

 Nombre de participants a Benvinguts a pagès.

 Nombre de persones que han visitat les explotacions participants

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a juny de 2018

de setembre a desembre de 2018
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ACTUACIÓ NUM 27 Desenvolupament d'un calendari conjunt de jornades i fires

gastronòmiques
LÍNIA ESTRATÈGICA 2. Diversificació de producte i segmentació de mercats

OBJECTIU

ESPECÍFIC

2.4 Promoure els productes del territori (agroalimentaris i 

artesans) i la seva incorporació a l’oferta dels establiments

Descripció de l’actuació:

El Pla d’Acció  aposta per associar el producte local –especialment agroalimentari- en tota 

l’estratègia de dinamització turística amb l’objectiu que es converteixi en un dels recursos 

de referència, atesa la qualitat, la seva diversitat i la implicació d’una bona part dels 

productors, especialment vins i olis.

D’altra banda, molts municipis i col·lectius de restauradors, productors, etc.  de la comarca 

organitzen periòdicament jornades gastronòmiques i fires de productes locals que tenen 

una repercussió important en la imatge turística de la comarca i en la captació de visitants.

El Dossier Empordà fa un recull de les principals activitats que hi estan relacionades.

Es proposa donar més visibilitat a aquests esdeveniments com a complement a totes les 

accions de promoció del producte agroalimentari a través de l’edició conjunta d’una agenda 

que reculli totes les fires, jornades gastronòmiques i altres esdeveniments. 

L’edició d’aquesta guia s’ha de preveure en format paper i online, incorporant-la a la web 

www.empordaturisme.com i dissenyant un pla de comunicació específic a través de les 

xarxes socials, generació de notícies i difusió entre els agents turístics de la comarca.

Tasques: 

- Revisar i renovar les dades de totes les fires, jornades gastronòmiques i altres 

esdeveniments. Afegir nous esdeveniments.

- Actualtizar un catàleg on line.

- Fer-ne difusió a través de la web d'Empordà Turisme. ( penjar totes les fires, jornades 

gastronòmiques, i esdeveniments gastronòmics a l'agenda de la web), i fer-ne promoció 
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individualment al facebook i al twitter.

 
Resultats esperats:

- Disposar d’una guia conjunta d’esdeveniments vinculats a la gastronomia i als productes 

agroalimentaris del territori.

- Integrar aquesta guia en la web www.empordaturisme.com

Àmbit d’actuació:

Supracomarcal. L'Empordà.

Destinataris/àries:

Públic en general

Mitjans de comunicació 

Líders d’opinió, bloggers

Dedicació:

2,5%

Cost:

Equip tècnic de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal

Indicadors de seguiment:

 Publicació de la guia calendari conjunt d’esdeveniments agroalimentaris

 Difusió on line del calendari. (Nombre d'Oficines de Turisme que l'han incorporat a la

seva web a tot l'Empordà, depenent de la publicació de la web Empordà)

 Notícies aparegudes en mitjans de comunicació vinculades al calendari

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a abril de 2018
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: COOPERACIÓ I TREBALL EN XARXA

La  situació  estratègica  de  la  comarca  i  de  l’Empordà  en  general,  la  seva  integració  en

marques turístiques consolidades com és Costa Brava i Catalunya, així com la participació en

projectes de dinamització turística interterritorial, com és el cas d'Itinerànnia o Pirinexus, fa

que el concepte de dimensió territorial variable, sigui una premissa essencial del Pla d’Acció.

Cal tenir present a més, el caràcter transfronterer que permet tenir accés a fons europeus del

programa INTERREG VA, que faciliten l’adaptació del territori a la seva funcionalitat turística,

el  treball  conjunt  amb  la  Catalunya  Nord  en  la  creació  de  productes  transfronterers,  la

promoció conjunta en mercats específics.

D’altra banda, alguns dels productes o estratègies de dinamització turística a desenvolupar

han  de  buscar  la  cooperació  amb altres  projectes  situats  en  territoris  de  característiques

similars  a fi  de  poder  compartir  experiències,  metodologies de treball  i  preparar  projectes

comuns en convocatòries de programes europeus.

Tot això fa que l’estructura de gestió hagi de tenir una visió àmplia de l’àmbit territorial de

referència en funció de cada un dels recursos o projectes.

En  aquesta  mateixa  línia,  la  cooperació  i  treball  en  xarxa  pretén  assegurar  que  l’actual

estructura de cooperació entre tècnics de turisme i de promoció econòmica de la comarca es

mantingui  en  el  futur,  amb  un  programa  de  treball  estructurat  i  amb  assignació  de

competències i responsabilitats.

Caldria  també buscar  la  forma d'integrar-hi  representants  dels  sectors  empresarials,  sigui

aprofitant  la  composició  de  l’associació  Empordà  Turisme  o  complementant-la  amb  la

participació d’altres actors de referència.

Tal com es va especificar en el pla de treball 2013-14, el 2014-15, el 2015-16  i en que l'AODL

va participar activament, s'ha fet evident que el treball en xarxa és primordial per aconseguir

un treball coherent, ben coordinat i òptim per a la comarca, de la mateixa manera que s'ha fet

evident que cal treballar en col·laboració amb territoris més amplis per tal de participar de

projectes  promocionals  més  grans  i  optimitzar  recursos  i  esforços.  Durant  el  2016-17  es

preveu continuar treballant en aquesta línia. 

Del 2014 al 2016 s'ha treballat coordinadament amb l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal

del Baix Empordà, així com s'ha donat suport i s'han coordinat les accions necessàries del

Procés de conceptualització de la marca Empordà encarregada a la Universitat de Vic per part

de l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i el Consell Comarcal del
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Baix Empordà. Els resultats d'aquest treball s'entregaren durant el mes de maig 2015, tot i

que, prèviament, el 30 de març de 2015 ja es va presentar la imatge de la marca Empordà.

Aquests resultats han propiciat la contractació d'un Pla de Comunicació que afectarà tant a la

imatge i la difusió de la marca i els materials que se'n generin, com a la creació d'una web

Empordà.

Per altra banda, durant el 2014, l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i

Itinerànnia  van sol·licitar  una  subvenció  per  tal  de  cooperar  amb els  municipis  del   País

Pirineus Mediterrani (França) en relació al senderisme, i que els fou atorgada. La subvenció

va  propiciar l'inici d'una línia de treball supracomarcal. Una part d'aquesta subvenció ha anat

dirigida a un canvi de senyalització que proporcioni al senderista el nom de les poblacions

franceses que trobin un cop creuada la frontera, i per altra a la celebració d'una trobada entre

els ens i organismes de la Catalunya Sud i Nord de la zona transfronterera a una presentació

d'Iitnerànnia  en  una  jornada  de  treball  que  es  va  anomenar  «El  senderista  no  coneix

fronteres» (7 de novembre de 2014), aquesta trobada va servir a ambdues bandes per iniciar

un treball conjunt de cooperació i d'estudi de punts d'unió de les xarxes senderistes i els seus

usos  i  per  plantejar-se  de  realitzar  un  projecte  més  ambició  previ  a  la  sol.licitud  d'una

subvenció INTERREG. Durant el 2015 s'han iniciat les reunions per començar a preparar a

aquest treball i marcar les línies o objectius conjunts per les dues bandes de la frontera, però

que no van cristal·litzar en cap projecte ja que es va decidir apostar per una nova línia de

Pirinexus. Aquest projecte es basa en la creació d'un nou itinerari per la costa que hauria

d'unir Perpinyà i la badia de Roses per la costa, amb una branca que derivés a Figueres,

creant així un eix ciclista que unís Perpinyà i Figueres per la costa.

En un altre nivell, la creació d'un comitè de pilotatge de Turisme de la comarca, a partir de

línies  marcades  des  del  Pla  estratègic  en  l'àmbit  del  desenvolupament  econòmic  local  i

l'ocupació de l'Alt Empordà, ha estat l'ens que permet realitzar les accions que es marquen en

les línies estratègiques en relació al turisme, i ha estat des del Comitè de Pilotatge de Turisme

que a principis del 2015 va decidir la sol·licitud d'un pla de foment a nivell comarcal amb el

projecte «Foment del valor turístic dels espais naturals protegits de l'Alt Empordà, potenciant

el turisme actiu i sostenible». La sol·licitud ha estat concedida, i per tant ha pertocat al Consell

Comarcal de l'Alt Empordà, a l'Àrea de Turisme, la coordinació de les accions que se n'han

derivat aquest any i els propers.

Pla d'actuacions AODL 2017-18 Àrea de Turisme- Consell Comarcal de l'Alt Empordà



Una altra línia que s'ha estat treballant durant el 2016 ha estat la decisió de presentar-se a un

PECT juntament amb els altres consells comarcals de la província de Girona, el ajuntaments

de  Lloret  i  l'Escala  de  la  mà  de  la  Diputació  de  Girona.  El  projecte  es  titula:  Projecte

d'especialització  i  competitivitat  territorial  (PECT)  Costa  Brava  Pirineu  de  Girona:  Natura,

cultura  i  intel·ligència  en  xarxa.  Amb tres  línies  principals:  xarxa  de  camins  intel.ligents  i

accessibles, patrimoni obert i open tourism.

Per altra banda, a nivell comarcal, l'Alt Empordà s'ha presentat a la subvenció Feder Eix 6:

-  «Proposta de l’Alt Empordà per a la convocatòria d’Eixos Prioritaris 4 i 6  FEDER: Eix 6

Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà»

Aquest projecte engloba diferents projectes de municipis de la comarca, però també inclou

una actuació directe del consell comarcal proposada per desenvolupar el 2018 en el cas que

es concedeixi la subvenció: 

«Actuació  1.  Digitalització  i  senyalització  dels  recursos  patrimonials  i  turístics  de  l’Alt

Empordà». 
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ACTUACIÓ NUM 28 Base documental on-line

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. Cooperació i treball en xarxa

OBJECTIU

ESPECÍFIC

3.1 Consolidar la cooperació amb els agents públics i privats 

de la comarca a través de la Taula d’oficines de turisme i 

de l’Associació Alt Empordà Turisme

Descripció de l’actuació:

Dissenyar un Manual  d’acollida en format digital  que contingui  tota la informació sobre

recursos, serveis i equipaments turístics de la comarca.

El treball es realitzarà aprofitant o complementant les dades que es van introduint a la

plana web turística  de la  comarca,  dels  propis  ajuntaments,  del  Dossier  Empordà que

s’està realitzant i dels dossiers específics que es vagin creant per cada producte turístic.

El manual d’acollida s’anirà actualitzant en funció de la vigència de cada un dels apartats.

Aquest  manual  serà  la  base  documental  de tota  la  documentació  turística  del  Consell

Comarcal que aplicarà en els diferents suports: web, fulletons, dossiers, etc. i es farà amb

les fonts de les oficines de turisme i punts d’informació col·laboradors .

La creació d'un corpus de dades que pugin formar de la futura web Empordà ja s'està

realitzant, però caldrà trobar un format i una solució informàtica alhora de poder treballar

aquestes  dades  a  nivell  comarcal,  i  que  haurà  d'anar  lligada  a  la  creació  de  la  web

Empordà, i com es realitzarà l'actualització.

També en el projecte realitzat amb els altres consells comarcals, i que s'ha presentat amb

la Diputació de Girona per sol·licitar un ajut PECT- Eix6, una de les línies de treball que es

presenta versa sobre com millorar  la gestió de la informació i  la comunicació en tot el

territori. 

Tasques:

- Revisar i actualitzar les dades obtingudes per l'elaboració dels dossiers temàtics per 

organitzar la base de dades.

-  Sol·licitar les actualitzacions i revisions amb col·laboració amb les oficines de turisme, els
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punts d'informació i els ajuntaments.

Resultats esperats:

- Comptar amb una base documental compartida per tots els agents turístics de la zona i 

d’una forma especial, pels integrants del Comitè de pilotatge de Turisme i de la xarxa de 

punts d’informació

Àmbit d’actuació:

Comarcal 
Destinataris/àries:

Tècnics de turisme dels municipis i responsables dels centres d’interpretació, equipaments 

museístics i punts d’informació col·laboradors.

Dedicació:

2,5%

Cost:

- Recursos humans de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris:

Personal del Consell Comarcal, col·laboradors de la Taula d’oficines de Turisme.

Empresa de suport per al disseny de la base de dades.

Indicadors de seguiment:

 Capítols que incorpora el manual

 Nombre d’actualitzacions anuals

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a desembre de 2018
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ACTUACIÓ NUM 29 Comitè de pilotatge de Turisme i centres d’interpretació

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. Cooperació i treball en xarxa

OBJECTIU ESPECÍFIC 3.1 Consolidar la cooperació amb els agents públics i privats 

de la comarca a través de la Taula d’oficines de turisme i de 

l’Associació Alt Empordà Turisme

Descripció de l’actuació:

Des de fa uns anys, a la comarca s’ha implantat un sistema de treball en xarxa entre l’Àrea

de Turisme i els responsables tècnics de les oficines de turisme dels ajuntaments. Aquest

treball serveix per compartir opinions sobre l’evolució turística de la comarca, marcar línies

de treball, accions conjuntes, etc. que faciliten la implementació de qualsevol Pla d’acció en

matèria de turisme, com el què es proposa.

Durant el 2015, i seguint les línies estratègiques marcades des del Pla Estratègic en l'Àmbit

del desenvolupament econòmic local i l'ocupació de l'Alt Empordà la Taula d'oficines de

Turisme va passar a constituir-se com a Comitè de Pilotatge de Turisme. D'aquest comitè

en formaran part: 

-  Les  Oficines  de  Turisme  de  l'Alt  Empordà,  els  Parcs  Naturals  de  l'Alt  Empordà,

l'Associació Empordà Turisme,el Consorci Salines-Bassegoda, el Consorci dels Aspres de

l'Empordà i l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Tal  com s’apunta  en  les  fitxes  d’actuacions,  el  Comitè  de  Pilotatge  de Turisme ha  de

continuar tenint un paper molt destacat.

Per això es proposa:

 Continuar desenvolupant un pla de treball pel Comitè de pilotatge de Turisme i centres

d’interpretació.

 Anar  integrant  altres  punts  d’informació  vinculats  a  equipaments  culturals  i  centres

d’interpretació.

Tasques:

- Donar suport a la cap d'Àrea en l'elaboració del programa de la reunió i de temes a 

treballar, i en la convocatòria de les reunions.
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- Donar suport en la realització de la reunió i preparar la documentació pels convocats.

- Desenvolupar les tasques i acords que se'n derivin.

Resultats esperats:

- Realitzar un mínim de dues reunions anuals per tal de valorar i informar del temes turístics

que es venen realitzant

Àmbit d’actuació:

Comarcal

Destinataris/àries:

Oficines de turisme, equipaments culturals, espais naturals, i altres equipaments i iniciatives

vinculades al turisme especialment les adherides a l’Associació Empordà Turisme.

Dedicació:

1,5%

Cost:

Recursos humans de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal

Àmbit d’actuació:

Comarcal
Indicadors de seguiment:

 Nombre de reunions convocades

 Nombre de entitats convocades

 Assistents a les reunions

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a maig de 2018

D'octubre a desembre de 2018
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ACTUACIÓ NUM 31 Promocionar la xarxa de museus i centres d'interpretació

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. Cooperació i treball en xarxa

OBJECTIU

ESPECÍFIC

3.1 Consolidar la cooperació amb els agents públics i privats 

de la comarca a través de la Taula d’oficines de turisme i de 

l’Associació Alt Empordà Turisme

Descripció de l’actuació:

Des de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal s’ha iniciat un procés de col·laboració amb

l'Associació Empordà Turisme i l'Ajuntament de Figueres els quals han encarregat un treball

de  diagnosi  dels  Museus  i  Centres  d'interpretació  de  la  comarca  a  un  expert  extern.

Aquesta diagnosi pretén ser una eina més de  treball conjunt per millorar la cooperació amb

els museus i centres d’interpretació per integrar-los més en tota l’estratègia de dinamització

i promoció turística de la comarca.

Els museus són una excel·lent porta d’entrada per descobrir els valors del territori i també

un motor d’atracció de visitants pel seu contingut, visibilitat i relació amb algunes de les

principals icones culturals i turístiques del país.

A més de la visita del propi Centre, moltes de les activitats que s’organitzen al llarg de l’any

són també d’interès per als visitants.

Per aquest motiu es proposa establir un sistema estable de cooperació amb els gestors

dels museus i centres d’interpretació a fi d’assegurar la seva visibilitat en l’estratègia de

dinamització i promoció turística de la comarca.

Estimular la integració de les visites a aquests centres en els itineraris i rutes que s’estan

dissenyant.

Durant  el  2015 es va entregar el  Pla d'Acció encarregat  per l'Ajuntament de Figueres i

l'Associació Empordà Turisme. Caldrà valorar i  desenvolupar les accions que es derivin

d'aquest pla de treball.
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Tasques: 

- Sol·licitar la informació, gestionar i dissenyar els dossiers «Vols conèixer el nostre 

patrimoni cultural?» destinats a promocionar les activitats relacionades amb els museus i 

centres d'interpretació.

- Contacte amb els gestors de museus i centres d'interpretació.

- Treballar junt amb l'Ajuntament de Figueres la possibilitat d'iniciar noves accions que pugui

afavorir l'augment de visitants dels museus i centres d'interpretació.

- Difondre mitjançant l'agenda de la web, el butlletí de l'Ass. Empordà Turisme, el facebook i

el twitter les activitats dels museus i centres d'interpretació.

Resultats esperats:

 3 Reedicions del dossier «Vols conèixer el nostre Patrimoni Cultural aquest...?» 

 Realitzar 75  posts relacionats amb la difusió de les activitats dels museus i centres 

d'interpretació de l'Alt Empordà entre el facebook i al twitter al lloc de l'As. Empordà 

Turisme:

https://www.facebook.com/eturisme/

https://twitter.com/Aempordaturisme

Àmbit d’actuació:

Comarcal. En un futur es preveu com a Supracomarcal.

Destinataris/àries:

Gestors de museus i centres d’interpretació

Agents turístics que lideren el disseny de rutes

Dedicació:

10%

Cost:

Equip tècnic de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal
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Indicadors de seguiment:

 Nombre de nous dossiers: Vols conèixer el nostre patrimoni cultural?

 Nombre de museus i centres d'interpretació que hi participen.

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a desembre de 2018
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ACTUACIÓ NUM 33 Seguiment dels projectes supracomarcals

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. Cooperació i treball en xarxa

OBJECTIU

ESPECÍFIC

3.2 Treballar de forma coordinada amb tots els gestors de les

diferents iniciatives turístiques de caràcter transversal en 

què l’Alt Empordà hi està implicat

Descripció de l’actuació:

Tal com s’ha explicat en diferents apartats d’aquest document, una de les característiques 

del Pla de Treball de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal d’aquests últims anys ha 

estat la capacitat de participar en projectes d’abast supracomarcal que actualment 

comencen a tenir una repercussió notable.

Es tracta per exemple, de la xarxa de senderisme Itinerànnia que genera un impacte 

econòmic important en el territori pel que fa a practicants de senderisme d’arreu d’Europa i 

d’Estats Units, que es canalitzen majoritàriament a través d’operadors especialitzats, a 

més dels clients individuals i de proximitat.

Un altre dels projectes que s’estan consolidant és la xarxa Pirinexus de cicloturisme que a 

través de l’Alt Empordà uneix la xarxa de Vies Verdes de Girona amb la Catalunya Nord 

integrant-se d’aquesta manera a la Xarxa Eurovelo que té com a objectiu connectar tot 

Europa a través d’itineraris adaptats al ciclisme.

En aquesta mateixa línia es vol mantenir els contactes amb els centres excursionistes, els 

parcs i les oficines de turisme per tal d'establir reunions periòdiques que permetin la millor 

gestió dels senders d'Iitnerànnia i les vies cicloturístiques, així com la col·laboració en 

l'organització de sortides o activitats.

També en aquesta mateixa línia destaca l’estratègia de treball conjunt dels Consells 

Comarcals de l’Alt i Baix Empordà per posar en valor tots els recursos territorials de 

l’Empordà en el marc de Costa Brava, com un espai d’excel·lència per la tipologia 

d’activitats i atractius i per la qualitat de l’entorn i dels serveis que s’ofereixen.

El futur passa cada vegada més, per la cooperació i el treball en xarxa a través de 

projectes específics que permeten trobar complicitats territorials que facin viable tècnica i 
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econòmicament aquests projectes, que sempre tenen com objectiu generar noves 

oportunitats al territori per què el turisme sigui un motor de desenvolupament local i de 

màrqueting territorial.

Es proposa mantenir aquesta línia d’actuació i convertir-la en estratègica, d’alta prioritat per

a la consolidació d’un model turístic a nivell de comarca que aposta per un turisme més 

sostenible i integrat en els recursos territorials.

Tasques:

- Convocar i participar en les reunions periòdiques amb Itinerànnia per tal de coordinar-se 

en la gestió dels senders en la nostra comarca.

- Convocar i participar en les reunions periòdiques amb el Consell Comarcal del Baix 

Empordà pel tema Marca Empordà i els projectes que es desenvolupen conjuntament.

- Donar suport en la participació en accions de creació de producte.

Resultats esperats:

 Reunir-se  amb la coordinadora d'Itinerànnia (2 reunions) i el Consell Comarcal del 

Baix Empordà ( 4 reunions)

Àmbit d’actuació:

Supracomarcal 

Destinataris/àries:

Entitats turístiques supracomarcals de iniciatives com Itinerànnia, Pirinexus, ..

Consell Comarcal del Baix Empordà

Agents turístics de la comarca

Dedicació:

2%

Cost:

Equip tècnic de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal
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Indicadors de seguiment:

 Nombre de reunions en les què es participa:

 Nombre de noves iniciatives que es plantegen: 

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a desembre de 2018
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ACTUACIÓ NUM 36 Identificació de programes d’ajuts i subvencions i xarxes de 

cooperació
LÍNIA ESTRATÈGICA 3. Cooperació i treball en xarxa

OBJECTIU

ESPECÍFIC

3.4 Identificació de programes d'ajuts i subvencions i xarxes 

de cooperació

Descripció de l’actuació:

L’Àrea de Turisme del Consell Comarcal i l’Àrea de Promoció Econòmica de Figueres tenen

experiència en la participació i gestió de programes de finançament tant a nivell de 

Catalunya, de l’estat espanyol o europeus.

El fet de preparar aquest Pla d’Acció, en l’inici del nou període comunitari 2014-2020 és 

una bona oportunitat per estructurar un pla de treball que identifiqui fons de finançament i 

actuacions específiques del Pla d’Acció que es podrien acollir en aquests fons i a partir 

d’aquí preparar els projectes corresponents i identificar possibles socis, en cas que sigui 

necessari.

Pel que fa a nivell de Catalunya, els recursos provinents de la taxa turística que s’articulen 

a través dels Plans de Foment i dels quals els hem anat referenciant en les fitxes de les  

actuacions es poden complementar amb l’obtenció d’altres recursos provinents de 

programes europeus.

Cal tenir present que tot i no haver-hi un programa europeu específic per turisme hi ha molt 

programes comunitaris que preveuen el finançament de projectes turístics tant per a 

administracions públiques com directament a empreses.

Per això, es considera prioritari dedicar una part del treball de l’equip tècnic del Consell 

Comarcal o de l’Àrea de Promoció Econòmica de Figueres, al seguiment i anàlisis en 

profunditat de cada un d’aquests programes, identificació de possibles socis, seguiment de 

les convocatòries i preparació de projectes que, a través del coofinançament, facilitin la 

implementació del màxim d’actuacions que es proposen en aquest Pla.

Aquests darrers anys s'ha fet un esforç important des de l'Àrea de Turisme per presentar-se

a diferents subvencions de caire comarcal i supracomarcal. El 2017 s'hauran finalitzat les 

actuacions de l'ajut del Pla de Foment que ja va ser concedit, i durant el 2017 també s'està 
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pendent de la resolució d'altres subvencions esmentades anteriorment per tal de poder 

desenvolupar les actuacions que necessita la comarca. En el cas  que aquestes 

subvencions no es resolguin positivament s'haurà d'estudiar altres possibilitats per poder-

les tirar endavant a través d'altres línies d'ajuts.

Tasques:

- Conèixer les subvencions que es van presentant per tal d'avaluar la seva idoneïtat a 

alguns dels objectius de l'Àrea de Turisme.

- En el cas d'identificació d'una subvenció idònia, preparació de documentació i tasques 

pertinents ( pactar i consensuar amb els socis, valoració de projectes, recopilació i 

preparació de documentació...)

Resultats esperats:

 Analitzar tres actuacions d’aquest Pla d’Acció que puguin ser susceptibles de ser 

finançades.

 Redacció d'un projecte relacionat amb la sol·licitud de finançament per alguna de les

actuacions.

Àmbit d’actuació:

Comarcal i europeu.

Destinataris/àries:

Municipis

Agents turístics de la comarca
Dedicació:

3%

Cost:

Equip tècnic de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal

Indicadors de seguiment:

 Nombre de programes de finançament identificats

 Nombre d’actuacions identificades com susceptibles de ser finançades  

 Nombre de socis identificats 
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 Nombre de socis contactats 

 Nombre de projectes que es presenten 

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 a desembre de 2018
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ACTUACIÓ

ADMINISTRATIVA

Informació i realització de  tota la documentació 

administrativa que requereix el Servei Públic d'Ocupació de 

Catalunya en els programes d'Agent d'ocupació i 

desenvolupament local

Descripció de l’actuació:

El programa d'Agents d'Ocupació i desenvolupament local requereix la realització d'una 

sèrie de treballs de documentació administrativa que acreditin les tasques que realitzi i el 

bon desenvolupament del propi pla de treball anual de l'AODL.

Així també durant el desenvolupament del pla de treball anual, sol presentar-se la 

convocatòria pel període següent, en que per tal de poder presentar la sol.licitud pertinent 

l'AODL també ha de presentar el pla de treball de l'any següent per tal que li sigui 

concedida una pròrroga i que cal que sigui pactat amb els responsables de la seva àrea de 

treball i certificat per l'òrgan competent.

Tasques:

- Informe semestral de l'activitat duta a terme per l'agent d'ocupació i desenvolupament 

local amb els requeriments que s'indiquen en la guia de prescripcions tècniques del 

Programes de suport al desenvolupament local.

- Informe anual de l'activitat duta a terme per l'agent d'ocupació i desenvolupament local 

amb els requeriments que s'indiquen en la guia de prescripcions tècniques del Programes 

de suport al desenvolupament local.

Resultats esperats:

 Realització de la memòria semestral i entrega per EACAT o digitalment al SOC

 Realització de la memòria anual i entrega per EACAT o digitalment i per escrit al 

SOC

Destinataris/àries:

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
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Dedicació:

3,5%

Cost:

AODL i equip tècnic de l'Àrea de Turisme

Indicadors de seguiment:

 Entrega de la memòria semestral d'AODL en el termini indicat

 Entrega de la memòria anual d'AODL en el termini indicat

Cronologia de l’execució:

De desembre de 2017 gener de 2018,  juliol de 2018 i desembre 2018
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CALENDARI DEL PLA DE TREBALL DE L'AODL PER DUR A TERME LES ACCIONS ESTRATÈGIA DE VALORTIZACIÓ DELS RECURSOS TERRITORIALS DE 
L'EMPORDÀ 2017-2018
  2017 2018

ACCIONS Dese
mbre

Gen
er

Feb
rer

Mar
ç

Abri
l

Mai
g

Jun
y

julio
l

Ago
st

Set
em
bre

Oct
ubr
e

Nov
emb
re

Dese
mbre

Línia estratègica 1 Aposta per la sostenibilitat

Objectiu específic 1.1

Aplicar indicadors que permetin avaluar l'impacte que té l'activitat turística en el territori
Actuació 15

 Sistema d'indicadors sobre turisme sostenible
Objectiu específic 1.2

Promoure estratègies per incrementar la mobilitat sostenible en les experiències turístiques
Actuació 2

Programa de mobilitat sostenible a nivell de la comarca
Actuació 3

Connectivitat dels centres històrics i comercials amb les xarxes d'itineraris
Actuació 4

Gestió conjunta dels itineraris de senderisme i cicloturisme
Actuació 7

Promoure la implementació de la carta europea de turisme sostenible en els espais naturals protegits
Línia estratègica 2 Diversificació de producte i segmentació de mercats

Objectiu específic 2.1Posar en valor la diversitat dels recursos turístics, activitats i centres d'interès 
que ofereix la comarca. Programa de comunicació i promoció

Actuació 10

Pla de comunicació i promoció per productes i mercats
Actuació 12

Revisió dels continguts informatius de la comarca: web i publicacions
Objectiu específic 2.2

Suport a la creació de productes específics per a millorar l'ocupació dels establiments
Actuació 13

Suport a la creació de producte

5  Les actuacions segueixen la numeració donada en el Pla d'Acció Sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic.



Objectiu específic 2.3

Cooperar amb les iniciatives locals dels Ajuntaments relacionades amb la valorització dels recursos
Actuació 18

Agenda conjunta d'esdeveniments vinculats als productes de turisme actiu
Actuació 19

Preparar una agenda conjunta dels principals esdeveniments culturals i artístics
Actuació 20

Reforçar el programa conjunt d'activitats organitzatives pels parcs naturals
Objectiu específic 2.4.Promoure els productes del territori ( agroalimentaris i artesans) i la seva 
incorporació a l'oferta dels establiments

Actuació 25

Creació de rutes per visitar els productors agroalimentaris i artesans
Actuació 27

Desenvolupament d'un calendari conjunt de jornades i fires gastronòmiques
Línia estratègica 3 Cooperació i treball en xarxa
Objectiu específic 3.1 Consolidar la cooperació amb els agents públics i privats de la comarca a 
través de la taula d'Oficines de Turisme i de l'Associació Alt Empordà Turisme

Actuació 28

Base documental on-line
Actuació 29

Taula d'oficines de turisme i centres d'interpretació
Actuació 31

Promocionar la xarxa de museus i centres d'interpretació
Objectiu específic 3.2 Treballar de forma coordinada amb tots els gestors de les diferents iniciatives 
turístiques de caràcter transversal en què l'Alt Empordà hi està implicat

Actuació 33

Seguiment dels projectes supracomarcals
Objectiu específic 3.4 Identificació de programes d'ajuts i subvencions i xarxes de cooperació

Actuació 36

Identificació de programes d'ajuts i subvencions i xarxes de cooperació
Actuació administrativa

Realització de memòries i el pla de treball
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