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INTRODUCCIÓ
El “Pla Estratègic de turisme de Castell-Platja d’Aro-S’Agaró”, s’inicià en una primera fase amb la diagnosi realitzada entre finals del
2019 i principis del 2020. Aquesta diagnosi es va revisar al llarg de l’any 2020, tot incorporant les transformacions que l’escenari de
la covid-19 plantejava en el territori.
En l’execució del procés de treball, s’incorporà la reflexió compartida amb els principals agents públics i privats que intervenen en
la gestió i promoció del territori, a fi i efecte d’establir el full de ruta amb l’estratègia i les accions a seguir, per tal d’abordar aspectes
de posicionament, creixement, màrqueting i governança com a destí turístic.
Un primer àmbit de treball va ser les jornades organitzades a finals del 2020 (Repensant el turisme 2020) amb l’objectiu de compartir
de la mà d’experts, informació, experiències i referents, que permetessin aprofundir i avançar cap a les propostes d’actuació més
adients per al futur del territori.
El treball en la fase final i prèvia a l’elaboració del pla d’accions, ha incorporat la visió del territori amb la participació de les taules
de treball organitzades al voltant de tres eixos: el model de gestió com a destí turístic, la proposta de producte i la projecció i àmbits
de promoció.
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Pla de treball:

JORNADES

DIAGNOSI

TAULES DE TREBALL

Punt de partida

Repensant el Turisme 2020

Debat – intercanvi d’opinions

30 d’octubre de 2020

16/ novembre / 2020
Descobrint el nostres client

15/ febrer / 2021
Model de Gestió

-

-

Presentar la diagnosi: anàlisi i
conclusions del treball.
Estudi sobre el perfil del turista de
Compartir
els
imputs de les
Platja d’Aro (Facultat de Turisme de
entrevistes a empresaris.
la Universitat de Girona).
Valorar les prioritats.
La despesa turística a Platja d’Aro.
Identificar oportunitats.
(Hotels&Tourism CaixaBank)
Disposar d’informació clau per 23/ novembre / 2020
ajustar les propostes.
Construint noves experiències
-

-

Turisme
Esportiu,
creació
i
estructuració de producte.
Gestionant projectes de turisme de
compres.

30/ novembre / 2020
Afrontar el futur
-

64 ENTREVISTES

L’actitud per afrontar els projectes.

100 PARTICIPANTS
1.036 VISUALITZACIONS (Youtube)

PLA D'ACCIÓ

Àmbits de col·laboració, compromís i
representativitat dels actors implicats i
professionalitat de la gestió.

22/ febrer / 2021
Producte
El producte com a destinació turística,
preferències del client i oportunitats de
noves propostes.

1/ març / 2021
Promoció
La promoció com a destinació,
producte i experiències, estratègia
comunicativa i canals de promoció i
comercialització.

42 PARTICIPANTS

PARTICIPACIÓ
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VISIÓ ESTRATÈGICA
El turisme és una activitat econòmica primordial per al territori garantint la seva riquesa i prosperitat. Platja d’Aro és una marca
referent com a destí turístic que incorpora valors rellevants per al moment actual, com son els espai naturals, la qualitat de vida i un
entorn dinàmic i a l’hora saludable per a gaudir.
La construcció d’un projecte de futur exigeix un desenvolupament turístic sostenible, que incorpori aspectes econòmics, socials i de
benestar de la població, i posi en valor la singularitat i diferenciació, desenvolupant productes turístics específics.
És fonamental en aquest sentit partir d’una visió compartida entre empreses i sector públic sobre el model i projecció futura com a
destí, consolidant mecanismes de coordinació i col·laboració que facilitin la participació i integració de tots els agents econòmics,
així com el reconeixement i complicitat de la població sobre el seu valor.
El futur ens exigeix també esforços i més en el context actual, d’acompanyament i suport als sector empresarial, facilitant els
mecanismes que garanteixin la seva competitivitat, i aplicant la innovació i tecnologia necessària per a la gestió i promoció com a
destí turístic referent.
POBLACIÓ LOCAL

TERRITORI

RECURSOS
EXPERIÈNCIES
ACTIVITATS

TURISME

EMPRESES
ASSOCIACIONS
ENTITATS

GESTIÓ

SOSTENIBILITAT

PÚBLIC- PRIVADA
TRANSVERSAL
INTEGRADA
SUPRA
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Els pilars sobre els que construir el futur turístic de Platja d’Aro passa per una visió estratègica a diferents nivells:
TERRITORI – diversitat i multi-experiència
1.

TERRITORI
O

2.
3.
4.
5.

Integrar la diversitat i singularitat dels seus entorns territorials: Platja d’Aro (centralitat comercial i d’oci), S’Agaró (nucli residencial),
Castell d’Aro ( nucli històric i medieval).
Valoritzar la multi experiència que ofereix el territori.
Identificar les sinergies amb els municipis limítrofs.
Promoure/Projectar nous pols d’atracció.
Reforçar la gestió i valorització de l’espai urbà.

TURISME – dinamitzador econòmic i social

TURISME

1.
2.
3.
4.
5.

Desenvolupar un model de turisme sostenible basat en una oferta turística de qualitat.
Acompanyar un sector econòmic generador d’oportunitats i riquesa per a les empreses i les persones.
Reforçar els valors de singularitat i diferenciació que ofereix l’entorn (espai atractiu i saludable - la qualitat de vida).
Innovar en la gestió a partir del màrqueting, la comercialització i la promoció.
Potenciar la referencia i prestigi com a destí (excel·lència).

GOVERNANÇA – col·laboració públic-privada

GESTIÓ

1.
2.
3.

Definició d’un model de gestió participatiu, integrador.
Desenvolupament de full de ruta (accions) amb una visió conjunta.
Col·laboració i compromís en l’execució.

4.
5.

Professionalització (planificació i management turístic).
Informació estratègica per a la pressa de decisions (indicadors d’evolució mercat, perfil clients i motivacions).
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PROGRAMES DEL PLA ESTRATÈGIC DE TURISME 2021 – 2025
El Pla estratègic de turisme de Castell-Platja d’Aro-S’Agaró (2021-2025) proposa per a la seva execució un FULL DE RUTA amb els corresponents
programes i línies d’actuació:

3
ÀMBITS
ESTRATÈGICS

15
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OBJECTIUS

PROGRAMES

22
LINIES
D'ACCIÓ

49 ACTUACIONS CONCRETES

PROGRAMES:
PROGRAMA 1

POSICIONAMENT TURÍSTIC

PROGRAMA 2

COMPETITIVITAT

PROGRAMA 3

PRODUCTE I COMERCIALITZACIÓ

PROGRAMA 4

PROMOCIÓ i COMUNICACIÓ

PROGRAM 5

GOVERNANÇA I RELACIONS INSTITUCIONALS

PROGRAMA 6

GESTIÓ OPERATIVA
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PROGRAMA 1.- POSICIONAMENT TURÍSTIC
ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

1.1. Posicionament i gestió de la marca
1.1.1.Generació del briefing per la revisió i adaptació de la marca
Platja d’Aro 365 al desenvolupament i projecció dels productes
i experiències turístiques, incloent missatges clau que
especifiquin la seva aplicabilitat concreta.

Ajuntament PA
Associacions / Entitats
Empreses
Privats

(*) la marca és la carta de presentació com a municipi, però ha d’anar alineada amb
què volem projectar, per a qui ens pot descobrir o gaudir.

1.1.2.Creació d’un manual d’estil compartit per tots els usuaris (públics
com privats). Alineament en les comunicacions dels missatges
clau, i suports com ara, els hashtags compartits en xarxes socials.

Ajuntament PA
Associacions / Entitats
Empreses
Privats

1.1.3.Desenvolupar una línia de marxandatge propi (elements
singulars i diferenciadors, aprofitant l’oportunitat del moment
del llançament i cercant el vincle a algun esdeveniment,
referents territorials o acció local rellevant). Aquest materials
podrien ser adquirits pels empresaris com a regal/atenció a
alguns clients (bosses, utensilis platja, samarreta,...).

Ajuntament PA

1.2. Potenciació del prestigi i la qualitat del destí
1.2.1.Projecció dels principals prescriptors de la destinació, gestionar
les seves històries i relacionar-les amb el territori per generar
vincle, donar valor a l’experiència i al territori. Crear el concepte
d’ambaixadors (a nivell de comunicació utilitzar els vídeos
testimonials).

Ajuntament PA
Associacions / Entitats

1.2.2.Identificació de les marques i projectes referents amb que es vol
relacionar el territori per aprofitar el desenvolupament
d’accions conjuntes.

Ajuntament PA
Associacions / Entitats
Empreses i privats
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ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

1.2.3.Incorporar nous relats i referencies (prescriptors) del destí que
projectin experiències i/o valoritzin els recursos (p.ex. gravació
amb influencers especialitzats i viatges de bloguers).

2022

2023

2024

2025

Ajuntament PA
Associacions / Entitats
Empreses

(*) S’ha identificat algun influencer amb relació amb el territori.

1.2.4.Reforçar la projecció dels reconeixements, premis, certificacions
i segells de qualitat que s’hagin rebut tan com a destí, com de
les pròpies empreses.

Ajuntament PA
Associacions / Entitats
Empreses

1.2.5.Donar suport als projectes que impliquin la millora continua, la
qualitat i l’excel·lència en l’experiència del client
(implementació Q, formació i professionalització).

Ajuntament PA

1.3. Millora de l’experiència turística en el territori
1.3.1.Inversió - Projectes de millora de les infraestructures i espai urbà.
p.ex. projecte d’intervenció i millora en el passeig marítim. 1ª fase espai urbà (Ridaura –
Cavall Bernat/ 2ª fase espai per a passejar (Ridaura – Port d’Aro).

1.3.2.Ordenació i atractivitat de l’espai comercial (*)
Pacificació de les avingudes per a crear un espai d’excel·lència
comercial (especial incidència a l’avinguda s’Agaró).

Ajuntament PA
Suport altres Administracions
Ajuntament PA
Suport altres Administracions

Introducció progressiva dels tancaments en dates assenyalades pel
flux de visitants, acompanyament de mesures de mobilitat que facilitin
la senyalització i informació de dotació de places d’aparcament lliure
(facilitar l’accés amb el vehicle).
Dotació (alternatives) de zones d’aparcament perimetral al municipi
(facilitar l’accessibilitat a peu en zones de concentració).
Establiment d’un marc de col·laboració amb les galeries comercials
per acompanyar en la senyalització / identificació de la seva oferta
comercial i accessibilitat des de les avingudes.
(*) El Pla de Comerç Local 2018-2023 preveu ja algunes accions d’intervenció. P.ex. el
projecte de transformació de l’avinguda Doctor Fleming.
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RESPONSABLE

ACCIONS

TERMINI
2021

1.3.3.Posada a disposició de mecanismes que regulin l’ús de l’espai
urbà.

2022

2023

2024

2025

Ajuntament PA

p.ex. Ordenança d’ús de les platges de Castell-Platja d’Aro-S’Agaró.
Ordenança d’ús privatiu comercial de la via pública per ocupació temporal.
Ordenança de regulació de l’ús de patinets i bicicletes.

1.3.4.Noves
infraestructures
de
suport
a
l’experiència
desenvolupament de productes turístics en el destí.

i

p.ex. La construcció d'una nova pista esportiva vinculada a la nova escola de Fanals.
Projecte nou Palau de Congressos a la zona del Port d’Aro.

1.3.5.Millorar la connectivitat directa amb els principals pols receptors
de turistes (aeroport Girona-Costa Brava). Gestió concessionària
transport, valorar viabilitat shuttle bus durant períodes concrets.
1.3.6.Recuperació i manteniment del patrimoni i entorn natural per
generar nous recursos i propostes de producte turístic.
p.ex. ruta de les fonts i entorn natural de la vall de La Coma (entorn on s’escenifica el
pessebre vivent).

Ajuntament PA
Suport altres Administracions
Privats (Palau de Congressos)
Ajuntament PA
Suport altres Administracions
Associacions
Empreses -privats
Ajuntament PA
Suport altres Administracions
Entitats (grup Natura Sterna)
Privats

1.4. Reforçar la singularitat del territori i dels seus recursos i
experiències, traslladant-les a propostes turístiques.
1.4.1. Projectar entorns diferenciadors incorporant valor afegit.
L’entorn de les platges és un àmbit clarament valorat pel visitant i
turista. Identifiquem del resultat del treball del Pla estratègic de les
platges (2026) l’anàlisi del seu valor e impacte econòmic, i la
proposta de serveis a assolir com a entorn diferenciat i excel·lent.

Ajuntament PA
Suport altres Administracions
Empreses

La proposta va en la línia de singularitzar-les i diferenciar-les com a
destí a partir de les actuacions específiques de millores /serveis que
donin continuïtat als treballs realitzat al llarg del temps.
Les platges de Platja d’Aro van ser pioneres l’any 2006 en el disseny i desenvolupament
del sistema de gestió de qualitat platges segons la norma UNE 187.001 que està
acreditada mitjançant la Turística.
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ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

1.4.2.Recuperar i enfortir els esdeveniments vinculats a la història i les
tradicions. Incrementar el valor del patrimoni i la cultura en la
imatge del destí.

2022

2023

2024

2025

Ajuntament PA
Associacions i Empreses
Associació pessebre vivent

p.ex. Reforçar el pessebre vivent, projectant la idea de que és el més antic de
Catalunya (1959), revisant i incorporant altres actuacions dinamitzadores, i interactuant
amb la resta del territori i els establiments del municipis.
En relació als portals de promoció, remarcar que en la web del Patronat de turisme de
Costa Brava Girona, no s’esmenta el pessebre vivent (n’hi ha d’altres) dins l’espai
d’esdeveniments (Festes tradicionals d’Interès Nacional). Estem davant una iniciativa
que té la Creu de Sant Jordi (2011) i que a més es desenvolupa en un entorn declarat
“Bé cultural d’interès Nacional”. Sí que es referencia en el portal el mercat medieval.

1.5. Sostenibilitat
1.5.1.Orientar les accions i seguiment als objectius de sostenibilitat
econòmica (futur i continuïtat de l’activitat del destí).
El futur com a destí turístic està en la capacitat de gestionar les
rendibilitats pròpies de la seva activitat: augmentar la despesa mitja
del turista, assegurar el retorn econòmic de la demanda turística a la
generació d’ocupació i creació d’empreses.
-

Ajuntament PA
(promoció econòmica)
Associacions i entitats
Empreses

La unificació (coordinació) de la gestió turística és el
mecanisme que garantirà una gestió més eficient del destí.
Las pressa de decisions en base indicadors de seguiment.
L’intercanvi de la informació estratègica i el coneixement,
La retenció del talent del capital humà.

1.5.2.Orientació cap a la construcció d’un destí sostenible
(responsabilitat i compromís del destí amb l’entorn).
Treballar com a territori i amb la implicació del sector del turisme,
sobre el grau d’implicació com a destí i producte turístic ofert,
amb l’agenda 2030 de Nacions Unides i els seus objectius (17 ODS)
de desenvolupament sostenible.

Ajuntament PA
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona
Consorci de turisme del Baix Empordà
Associacions i entitats
Empreses
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ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

-

-

-

-

2022

2023

2024

2025

Cercar el suport del Patronat de Turisme de Costa Brava Girona
que preveu com una de els seves línies estratègiques en el seu
“Pla d’accions i objectius 2021” la sostenibilitat, amb la creació
d’una secretaria tècnica i alguna acció dins el seu Programa
de formació turisme 360º.
Col·laborar i cercar el suport amb el Consorci de turisme del
Baix Empordà. La comissió turística del Baix Empordà preveu en
les seves accions conjuntes de promoció per al 2021 i com a
eix la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat.
Treballar com una de les línies a llarg termini per tal d’esdevenir
destí implicat en la construcció d’un model turístic sostenible,
fent partícips a tots els agents del sector, a la ciutadania i als
visitants. La línia de treball implica una col·laboració transversal
i activa de tots els actors locals.
Valorar com a fase final, la possibilitat d’assolir els requisits com
a destí per assolir un sistema de certificació que garanteixi un
equilibri adequat a llarg termini
entre les dimensions
econòmica, sòcio-cultural i mediambiental del destí.

p.ex. existeix un sistema de gestió integral anomenat metodologia Biosphere, específic
per al sector, i que té com a finalitat d’impulsar la competitivitat i posicionament d’un
destí, empresa o producte turístic. Aquest sistema facilita que els 17 ODS (objectius)
siguin adaptats a cada context i realitat i traduïts en accions concretes que permeten
el seu seguiment a nivell turístic i també l seva valoració per part dels turistes.
Informació:
http://unsdsn.org
http://reds-sdsn.es
https://www.responsibletourisminstitute.com
https://www.biospheretourism.com
Guia implementació:

-

https://reds-sdsn.es/wpcontent/uploads/2019/10/Gui%CC%81a-para-un-turismo-sostenible-REDS-RTIweb.pdf
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PROGRAMA 2.- COMPETITIVITAT
ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

2.1. Impulsar la digitalització i evolucionar cap a un destí
intel·ligent.
2.1.1. Implementar un pla de digitalització per al destí i el sector.
Objectiu:
-

Desenvolupament de la presencia online.
Incorporació d’aspectes innovadors en el coneixement de l’entorn
digital aplicat al turisme.
Identificar solucions intel·ligents per la promoció i gestió del destí.
Compartir coneixement entre l’àmbit públic i privat de la gestió del
turisme.
Dotar d’eines a la gestió del destí (formació i acompanyament).
Suport a les empreses per la millora i/o introducció de projectes
digitals.

Ajuntament PA
Associacions / Entitats
Empreses
Privats

Contingut:
-

Potenciació de la comercialització a través de plataformes on-line
Disposar d’eines per identificar informació bàsica per a fer una
correcta segmentació.
Aprofitar els nous canals de relació i diàleg amb el client.
Gestió diferenciada de les campanyes en les xarxes socials.
Seguiment d’indicadors de valoració /reputació digital.

Pla de digitalització:
-

Coordinació de la prioritat estratègica.
Inclusió d’un pla de formació específic.
Acompanyament empresarial en la implementació (píndoles
d’assessorament personalitzat).
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ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

2.2. Acompanyament a la professionalització del sector
2.2.1. Estendre la formació a tota la cadena de valor turística.
Empresaris _ facilitar informació per a la pressa de decisions.
Acompanyament al desenvolupament directiu.
Treballadors _ millorar l’ocupabilitat de la població local.
Habilitats (idiomes, màrqueting digital...)
Nous perfils professionals.
Col·laboració amb el teixit empresarial per a la gestió de
períodes de pràctiques.
Acords amb programes específics d’altres entitats
/organismes.

Ajuntament PA (Aro Impulsa)
Consell comarcal Baix Empordà
Associacions / Entitats
Empreses
Privats

p.ex. Els Programes d’Ocupació Local (Programa Platja d’Aro professionals)
Formació empresarial i professionalitzada (Consell comarcal Baix Empordà, - Programa
No t’aturis, orientació i assessorament per fomentar l’ocupació i la inserció laboral).
Programes específics dels Servei d’Ocupació de Catalunya (programa 30 plus 2020 –
atenció al client i cambrers).

2.3. Desestacionalització del destí.
Nota: Aquesta proposta d’actuació ha de ser una conseqüència de bona part
de les actuacions proposades en el pla d’acció. No obstant, en aquest apartat
s’incorpora com a mesura per fomentar i assegurar la competitivitat del destí.

2.3.1. Suport a les activitats operatives durant tot l’any.
Garantir un sistema de rebaixa en la tributació local i/o subvenció per
als establiments que garanteixen l’obertura en temporada Baixa.
-

Ajuntament PA (Aro Impulsa)
Empreses

Garantir el funcionament d’un mínim de mesos / any.
Manteniment d’un % ocupació.
Aplicar sistemes correctors en funció del tipus d’establiment i
dimensió (major impacte en estructures empresarials petites).

Promoure i facilitar informació en els portals de promoció d’aquells
establiments i activitats compromeses amb l’ampliació del període
d’obertura i funcionament.
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ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

2.4. Desenvolupament de propostes innovadores.
Els àmbits de treball en col·laboració, així com el seguiment i rastreig de la
informació del client, ens poden identificar propostes innovadores respecte a
activitats a desenvolupar i/o serveis a oferir.

2.4.1. Crear noves experiències /esdeveniments a partir dels
valors/recursos que té el territori.

Ajuntament PA
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona
Associacions i entitats
Empreses

El sector de la moda ha estat referent i associat a la imatge del
destí. Es proposaria organitzar algun esdeveniment al voltant de la
moda, però incorporant una proposta innovadora i/o
diferenciada.
Gestionar amb el Consorci Comerç, artesania i moda (CCAM) de la Generalitat de
Catalunya l’organització d’una acció descentralitzada dins l’agenda de la 080
Barcelona Fashion. Buscar tematització diferenciada, per exemple abordant el
tema de la moda sostenible slow fashion.

2.4.2. Intensificar l’experiència en destí amb el mix: comerç + oci
(cultura)+ gastronomia.
L’oferta complementaria i a l’hora complerta que ofereix Platja d’Aro
és un actiu a aprofitar en accions de dinamització.

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

Gestionar accions de dinamització (musical – cultural), dins l’entorn de
l’àmbit d’experiència.
Aprofitar en moments de tancament de circulació i en espais per a
vianants per desenvolupar petites actuacions en viu (musics) que
combinin la compra, la gastronomia i l’oci.
Aprofitar l’entorn del frontal marítim del passeig per crear el concepte
de “vesprada” generar una experiència singular i diferenciada d’oci
(gaudir de la posta de sol, del moment esbarjo de final del dia).
Nota: El Pla estratègic (estudis) de Platges aporta informació interessant amb la diferent
categorització de zones dins la platja gran, en concret identifica una com a zona d’oci,
que es complementa per proximitat amb l’espai principal de compres.
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RESPONSABLE

ACCIONS

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

2.5. Dinamització econòmica (comercial, turística i urbana)
S’incorporarien tot un seguit d’actuacions que contribueixen a la
consolidació i reforçament del destí, la seva experiència i les activitats
econòmiques desenvolupades:
-

Identificar i donar suport a noves iniciatives empresarials.
Acompanyament a projectes emprenedors.
Captació de projectes /inversions que reforcin l’activitat
comercial i turística.
Implementació de mecanismes de gestió i reactivació urbana,
turística, comercial (p.ex. Bid – Apeu).

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses
Suport altres Administracions

Millora i diversificació del mix comercial (atracció de
marques referents, oferta singular i diferenciada),
Gestió i dinamització del nombre de locals buits,
Incorporació de serveis de logística o digitalització que
millorin l’experiència,
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PROGRAMA 3.- PRODUCTE I COMERCIALITZACIÓ
ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

3.1. Diversificar i estructurar nous productes / oferta turística
3.1.1. Categorització dels productes d’interès general.
Identificar els productes turístics que ens permetin assolir l’objectiu de
desestacionalitzar el destí – elevar el numero de visitants i despesa en
temporada baixa.
-

-

-

-

Programa MICE requereix d’estructurar el producte i disposar de les
eines per a la seva gestió i/o promoció (p.ex. col·laboració Costa Brava
Convention Bureau). Son necessàries altres infraestructures de suport
per al seu desenvolupament.
Programa Turisme Inclusiu - Sènior requereix estructurar el producte
i incorporar aspectes importants en la gestió del destí: accessibilitat
i percepció del client cap a entorns segurs, de qualitat i atenció
sanitària propera. Importància de l’adaptació i aportació de
serveis de valor afegit.
Programa Turisme Esportiu requereix uns estàndards i adaptabilitat
dels equipaments d’allotjament i serveis en general, a les
exigències d’algunes de les propostes. S’identifica com més
factible, l’atracció d’esdeveniments esportius i estades esportives
com producte d’interès específic, per la generació de flux de
visitants cap al destí. Importància del treball conjunt amb privats i
disponibilitat d’equipaments i serveis esportius.
En el marc d’un nou sistema de gestió es podria treballar estructurar
algú paquet (escapades) que reuneixi experiències diferents que
serveixin per generar atracció de potencials fluxos de visitants.

Ajuntament PA
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona
Associacions i entitats
Empreses
Privats

p. ex. Identificar connexions aèries des de Girona (països de procedència),
concordança amb els calendaris festius dels països, proposta a promocionar.
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ACCIONS

RESPONSABLE

3.1.2. Priorització dels productes

Ajuntament PA
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona
Associacions i entitats
Empreses
Privats

TERMINI
2021

Identificar els diferents nivells de categorització de productes en
funció del valor afegit que aporta al destí i la priorització dels recursos
que li son aplicables. (taula del grup de treball)

2022

2023

2024

2025

a) El productes consolidats donen contingut i posicionament
actual al destí, perquè recullen una part important de la
demanda. S’hauran d’esmerçar els recursos necessaris segons
programes i mercats de curt a llarg termini.
b) Els productes emergents o amb potencial, són els que
s’identifiquen
com
una
oportunitat
(per
despesa,
desestacionalització i competitivitat)
per generar nous
ingressos. La seva implementació requerirà de posar a
disposició i/o adaptar els serveis necessaris i la seva gestió i
promoció.
c) Els productes d’interès específic poden contribuir puntualment
a generar flux de visitants, i projecció com a destí. Necessitat
d’incorporar diferenciació.
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ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

(CONT.)
PRIORITZACIÓ DE PRODUCTES (d’interès general)

3.2. Diversificar segments i mercats (perfils, motivacions i origen)
Aquesta actuació té un connexió directa amb el seguiment i monitorització
tan de les tendències del mercat com de l’evolució del perfil de visitant atrets
i procedència. (veure actuació 6.2.)
(*) A partir de la informació del treball de camp, de l’estudi de la Facultat de Turisme de
la Universitat de Girona sobre perfil del turista, la informació aportada per CaixaBank
Research i l’enquesta de Frontur de l’INE, s’aporta una aproximació als perfils atrets.
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ACCIONS

RESPONSABLE

3.2.1. Priorització dels mercats atrets (*)

Ajuntament PA
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona
Associacions i entitats
Empreses
Privats

TERMINI
2021

Objectius:
Diversificar i incrementar els mercats de turisme internacional
Expandir i reforçar el turisme nacional/regional més enllà de Catalunya
a.
b.
c.

MERCATS ESTRATÈGICS: Per la seva quota de mercat i com a mercats rellevants,
cal mantenir-los. MANTENIR
MERCATS PRIORITARIS: Pel seu volum i despesa destacable, requereixen de
potenciar-se per tal d’ augmentar la quota. POTENCIAR
Mercats amb potencial FUTUR: amb escassa presencia actual, però atès el seu
potencial futur de creixement, s’haurien d’observar i fer-ne el seguiment.
ATENDRE/TREBALLAR

2022

2023

2024

2025

PRIORITZACIÓ DELS MERCATS (presentació en base a la informació actual disponible).
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ACCIONS

RESPONSABLE

3.2.2 Diversificar el perfil del turista en base a preferències i
comportaments.

Ajuntament PA
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona
Associacions i entitats
Empreses
Privats

TERMINI
2021

Segments segons motivació principal del viatge/estada:

1.
2.
3.

2022

2023

2024

2025

RELAXAR-SE: Descansar – Desconnectar (ara encara més amb el procés covid)
– fer vacances.
DESCOBRIR: En base a la proposta de productes presentats i els resultats del
treball de camp.
GAUDIR DEL TEMPS LLIURE: les escapades, les agendes d’esdeveniments
pensades per perfils concrets (pensar en els joves – mil·lennials).

Orientació i perfils identificats alguns exemples:
Families, continua essent el perfil atret, s’observen alguns països que incorporen
orientació a aquest perfil (per exemple turisme rus).
Perfil client sènior com una nova oportunitat per ocupacions estables al llarg de l’any.
Estades esportives (“campus”)
de nens, per aprofitar equipaments esportius i
complementar amb l’experiència que el destí ofereix a les families. Programació
orientada a la desestacionalització.
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ACCIONS

RESPONSABLE

(CONT.) Estades de curta durada com a entorn relacionat amb el benestar, salut i
relaxació. El valor dels entorns de desconnexió en el moment post-covid (perfil parelles).

Ajuntament PA
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona
Associacions i entitats
Empreses
Privats

TERMINI
2021

L’esport com element de diferenciació: les estades de grups d’esportistes, els grans
esdeveniments esportius com a tractors, l’aprofitament de la xarxa de clubs esportius
locals,
Els shoppers, un centre comercial sempre operatiu 365 dies/any, com element clar de
diferenciació per incorporar com a experiència.

2022

2023

2024

2025

El concepte “Premium” a treballar com a proposta agregada entre territoris (sinergies
territorials i empresarials). Paquets integrats.

3.3. Promoure nous sistemes de comercialització
3.3.1. Treballar una estratègia pròpia de comercialització com a
plataforma públic-privada.
Una de les línies de treball de cara a futur, seria iniciar els treballs per a
un sistema de gestió unificat.

Associacions / Entitats
Empreses
Ajuntament PA

Un dels principals aspectes a treballar en l’àmbit de la gestió, son els
sistemes de comercialització que es poden generar des del destí,
però comptant amb el lideratge i implicació del sector privat, a
partir d’identificar que és el més convenient per a les seves
estratègies comercialitzadores.
Tot i que la responsabilitat de la gestió turística del destí és pública,
(en benefici de tot el territori), la metodologia de gestió ha de ser
privada i enfocada a resultats.
Això implica garantir la participació dels agents privats en la presa
de decisions en la promoció turística, com ara:
-

Disposar d’un portal on-line no només de promoció sinó
també de comercialització.
La possibilitat de desenvolupar accions sobre canals
d’intermediació en origen,
La generació de productes pensats per a la intermediació.

22

Tot això possibilitaria la implantació de sistemes
d’autofinançament (comissions per venda, quotes...) i que a la llarga
podrien complementar les aportacions públiques
(CONT)

Nota: ara per ara no existeixen les condicions d’un model de gestió públic-privat amb
suficient maduresa per desenvolupar un sistema de comercialització on-line/of line
que permetés a banda de la promoció del turisme del territori també la seva
comercialització (transformar les oficines d’informació en petites centrals de reserva,
intermediació a touroperadors, canals de venda turística en origen i destí, promoció
de productes a grups d’interès,...).
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PROGRAMA 4.- PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ

ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

4.1. Projecció del valor i identitat del destí (Marca/Recursos)
Correlació amb l’acció 1.1 / acció 1.2.
4.1.1. Ús de la marca – la carta de presentació (el que volem projectar
que som) establir les regles de joc associades a la seva utilització.
Implementar sistemes per donar contingut al valor de la identitat:
a.
b.
c.
d.

e.

Els clients – projectant les seves experiències memorables i la seva satisfacció
envers el destí.
Els professionals – informant i projectant aspectes de singularitat i diferenciació.
Els residents – compartint el sentiment de pertinença i la descoberta de
l’autenticitat del territori.
Els residents temporals (2ª residència)- recomanant la seva experiència i
pertinença al territori al seu entorn proper.
Els prescriptors reconeguts amb relació al territori – generant referència
aspiracional cap al destí.

Ajuntament PA
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona
Associacions i entitats
Empreses
Privats
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ACCIONS

RESPONSABLE

4.1.2. Reforç de la projecció del destí (turisme familiar) a partir dels
recursos ja generats: (mascota).Xalarí.
Promoció a partir de l’ús de la mascota del destí (Xalarí) tan pels
gestors del territori com per les empreses. Dinamitzar conjuntament en
les xarxes socials i utilització conjunta de marxandatge específic.

Ajuntament PA
Associacions i entitats

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

Empreses

4.2. Pla de màrqueting i promoció
(atracció de turistes/visitants)
4.2.1. Reforçar el posicionament turístic de la web:
a.
b.
c.
d.

Disseny d’una estructura més focalitzada al turista /visitant
Gestió i incorporació de nous continguts.
Reforçar la projecció d’experiències.
Creació d’un apartat professional de la web (espai per als

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

professionals que treballin pel destí).
DONAR VALOR AFEGIT A LA INFORMACIÓ:
-

Organitzar la informació de l’oferta dels establiments d’allotjament, de comerç o
serveis, en funció del seu valor afegit: quina experiència o serveis addicionals
donen, la seva geolocalització, les rutes de compres existents, els serveis afegits
que ens poden permetre oferir un determinat servei.
p.ex. per afrontar el mercat de reunions /incentius, ens cal oferir una projecció al
web que faci que el client es decideixi per l’entorn, al menys amb el propòsit i les
serveis que ho facilitarien (hotels amb sales de reunions i dotacions, activitats
paral·leles, professionals de serveis,...)

-

Projectar els reconeixements, certificats de qualitat, bandera blava.
Projectar els testimonials.
Donar valor a l’experiència (serveis addicionals que ofereixen els establiments).
Publicar agenda “anual” d’esdeveniments culturals i/o esportius adreçats al
turista. (Reforçar el propòsit 365)
Adaptar en un futur la gestió dels continguts a la segmentació dels turistes
(microsites segons mercats, productes, experiències específiques).

Objectiu de ser una web que pugui permetre fer un pas més enllà de la simple promoció
(sense comercialitzar directament), que faciliti la comercialització dels productes /
serveis oferts per les empreses del territori.
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ACCIONS

RESPONSABLE

4.2.2. Estratègia de màrqueting digital:

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

TERMINI
2021

Revisió integral de les prioritats com a destí i posicionament, per tal de
traslladar-ho a una estratègia de màrqueting en els diferents canals i
presència digital.

2022

2023

2024

2025

ALGUNES PROPOSTES D’ACTUACIONS:
-

-

Comunicació entre els diferents canals de les xarxes socials (continguts entre
la web, la presencia en les xarxes socials i la publicitat digital).
Generació i dinamització dels continguts més adients/ajustats a les diferents
xarxes socials.
Interacció entre la comunicació digital com a destí i la dels propis operadors.
Incrementar la participació, visibilitat i col·laboració dels actors locals en la
presencia en les xarxes socials.
Identificar el # hashtags adients com a destí (utilitzats en les xarxes socials).
Crear un perfil de recerca habitual en turisme @visitplatjadaro.
Dinamització i presencia en blocs nacionals i internacionals, espais amb
informació, projecció del turisme (específic i d’interès per l’agenda del destí).

ACCIONS PER DINAMITZAR LES XARXES SOCIALS:
-

Promoure la implantació d’estructures arquitectòniques efímeres, pantalles o
photocalls en punts estratègics que projectin imatge, paisatge i/o valors del
destí. Cercar la dinamització en xarxes socials (fotos) a partir de la interacció
amb els visitants o dels propis instagramers.
P.ex. aquesta proposta permetria descentralitzar les accions de dinamització
situant aquestes infraestructures en diferents indrets del municipi.

-

Incrementar la visibilitat i projecció de les experiències i esdeveniments.

-

Incorporar la valoració/reputació. La Identitat en línia: nombre de fans de
facebook, de seguidors a twitter i instagram.

4.2.3. Elaboració d’un pla de comunicació anual.
Objectiu:

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

Coordinació / coherència entre la promoció i la comunicació.
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ACCIONS

RESPONSABLE

Alineament de la comunicació institucional (territorial) com a
destí i la comunicació dels agents turístics del destí. Fonamental la

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

TERMINI
2021

(CONT)

concordança entre el mkt turístic i l’estratègia de comunicació, reputació i promoció
del territori.

2022

2023

2024

2025

Eines:
-

-

Newsletter: Recull de les principals noticies /informació d’interès per al sector i
el destí, amb continguts de format àgil (digital) per ser compartit amb les
empreses i per poder ser enviat a clients.
Presència en premsa especialitzada (intercanvi d’informació amb els experts
del destí).
Disseny de campanyes de publicitat adreçades als turistes actuals i potencials
de futur segons diferents segments de perfils (enfocades) i mercats.

4.2.4. Suport a les accions de màrqueting del sector
Augmentar el suport al sector per tal de desenvolupar un millor
màrqueting: fantrips, workshops ...

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

Prioritzar les fires professionals a les que assistir, gestionar la participació
conjunta si s’escau (optimitzar costos) en funció dimensió de
l’esdeveniment.
Resultat de les taules de treball:
Escepticisme amb el resultat de la presència a algunes fires (retorn).
Necessitat de valorar la relació cost/benefici i fer accions de seguiment
posterior.
Seleccionar segons segmentació de clients i mercats.
Presencia a les fires com a “Platja d’Aro – Costa Brava” i no com a Baix
Empordà.

4.3. Pla de Fidelització
4.3.1. Acció (pla) de fidelització turística
a. Col·laboració públic-privada per a la seva execució.
b. Incorporació de la població (col·laboradors) en relació al
sentiment de pertinença, la valoració dels recursos i de
l’aportació del turisme al seu territori.

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses
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ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

c. (CONT) Reconeixement (incorporació) del client de segona
residencia en la sostenibilitat econòmica del destí.
d. Diferenciació de dos nivells d’actuació en les actuacions de
fidelització:

2022

2023

2024

2025

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

Retenció del turista actual, (el que ens coneix perquè repeteix i/o té
segona residencia). Objectiu; aprofitar l’efecte prescriptor cap al seu
entorn (perfil i país), i estabilitat/sostenibilitat econòmica del destí.
Projectar cap a la captació de nous turistes en base a la fortalesa d’un
destí amb visitant/turista repetidor (fidelitzat). Objectiu; donar a
conèixer la valoració i reconeixement del destí.
ALGUNES PROPOSTES D’ACTUACIONS: Orientades bàsicament al reconeixement i/o
premi.
Identificar als clients que tenen més llarga estada en els establiments
d’allotjament, per atorgar-los hi algun tipus de reconeixement des del propi
destí.
Oferir algun sistema que recompensi la despesa en el destí (p.ex. carnet amb
segells de consum de diferents establiments participants, i que atorgui un cop
acomplert un premi final).
Innovar en el tipus de premi/recompensa: p.ex. gaudir d’alguna experiència singular
que oferim en el destí i posteriorment dinamitzar-la en xarxes socials (fer referencia).
-

4.3.2. Acció (pla) de satisfacció del client.
L’objectiu son desenvolupar accions que ens permetin mesurar el grau
de satisfacció del turista i poder-ho a l’hora projectar.
Dos àmbits necessaris:
Disposar d’un sistema de rastreig i explotació de dades per
mesurar el grau de satisfacció del turista en l’experiència del
destí (customer journey).
Mesurar la qualitat percebuda de l’experiència del destí.
Treballar els resultats d’aquesta informació amb el sector.
Projectar la informació que ens aporta valor com a destí, pel
seu efecte prescriptor: reputació del destí.

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses
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ACCIONS

RESPONSABLES

4.3.4. Acció (pla) sensibilització a la població local.

Ajuntament PA
Associacions i entitats

TERMINI
2021

La importància que el sector del turisme i els serveis (principals
activitats del territori), té en el destí, es relaciona també amb la
dinàmica de la seva població resident (ocupació, oportunitats,
qualitat de vida...)

2022

2023

2024

2025

Des d’un punt de vista de màrqueting intern caldrà preveure accions
per reforçar l’efecte prescriptor i la importància que la població té en
la projecció de l’autenticitat i valor del territori.
Altres aspectes que des del punt de vista de la sostenibilitat turística
d’un territori cal preveure, és la convivència del fenomen turístic amb
la dinàmica ciutadana (p.ex. alineament amb els principals valors a projectar com
a territori).

4.4. Suport a la gestió de l’acció de promoció/ comercialització
4.4.1. Generar materials, continguts i informació per a la promoció i
comercialització del destí.
Generar eines per als gestors del destí en col·laboració amb el sector
empresarial per tal d’assolir els objectius de promoció.
-

-

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

Preparació de materials: butlletins de premsa, news-letter amb informació,
publicacions, dossier professional de presentació del destí i els seus productes
més singulars.
Col·laboració en l’organització d’accions de prescripció: p. ex. press-trips
Gestió de les relacions públiques.

-

Preparació de continguts: gravació amb influencers especialitzats,
preparació viatges de bloggers

-

Àmbits de treball en col·laboració:
compartir amb el sector empresarial bancs d’imatges, vídeos.
treballar conjuntament la identificació i projecció de les millors
imatges /experiències del destí.
calendaris anuals d’esdeveniments.
calendaris de festius dels països emissors.

29

PROGRAMA 5.- GOVERNANÇA I RELACIONS INSTITUCIONALS
ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

5.1. Estructura de col·laboració públic- privada
5.1.1.Impulsar la gestió conjunta del destí
Objectiu:

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

1. Crear un sistema unificat de la gestió turística que contribueixi
a la seva eficiència (cost/resultat) i eficiència (assolir els reptes
de promoció del destí i d’impuls al sector).
2. Garantir la participació dels agents privats en la pressa de
decisions de la promoció turística del destí.
3. Incorporar la representativitat dels diferents agents involucrats
en la gestió i promoció del destí.
4. Evolucionar cap a sistemes avançats de promoció que
permetin una millor comercialització (tipus de productes a
desenvolupar, orientació del portal web, ...).
5. Augmentar el pressupost de la promoció turística, unificant els
recursos i cercant altres sistemes de finançament que
complementin les aportacions públiques.
Accions:
-

Valorar les diferents opcions/escenaris de model de gestió.
Acord amb el sector empresarial sobre el model de gestió i el
període d’implementació.
Iniciar un procés provisional i transitori de model de gestió amb
participació públic-privada (Consell de turisme).
Acompanyar aquest procés per un perfil professional que
gestioni a modus de coordinador i facilitador (implementació
progressiva del pla, sinergies entre sector públic i privat, visió transversal i
integrada en l’òrbita pública respecte a la gestió turística).
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RESPONSABLE

ACCIONS

TERMINI
2021

-

Evolucionar el model i estructura de gestió adaptant-la a la
realitat turística de cada moment(recursos i lideratge).

2022

2023

2024

2025

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

Marc de col·laboració:
El model ajustat a la realitat de Castell- Platja d’Aro-S’Agaró, parteix
de la necessitat de donar resposta a dos aspectes clau:
-

Font primordial de finançament del model de gestió.
Lideratge representatiu i inclusiu de tots els sectors
empresarials relacionats amb la promoció turística del
destí.

Nota: En les taules de treball, el sector empresarial identifica que la recaptació que
s’està fent de l’Impost sobre les estades en establiments turístics, ja ve a nodrir els recursos
esmerçats a les activitats de promoció turística, com a mecanisme per canalitzar les
aportacions del sector privat.

5.1.2.

PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL DE GESTIÓ PÚBLIC-PRIVAT
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ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

1. (CONT)Constitució del Consell de Turisme:
Incorporar perfil professional per a la gestió i implementació
d’accions.
Creació de les taules de treball amb la composició dels
representants dels diferents àmbits.
Iniciar un model de gestió (intercanvi informació /pressa de
decisions públic - privada).

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

2. Agència de promoció turística.
Evolucionar cap a un model de gestió que permeti gestionar
els recursos fonamentalment públics, amb la participació del
sector privat en els òrgans de govern.

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

3. Consorci de turisme.
Identificar els possibles partners i socis privats en el projecte.
Incorporar un sistema de finançament mixt que permeti la
incorporació de recursos privats.
Evolucionar en el model de gestió cap a la generació de
productes que generin els seus propis ingressos.

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

2022

2023

2024

2025

Representativitat empresarial en el Consell de Turisme:
Es preveu un marc representatiu de treball on identifiquem el màxim d’interlocutors dels diferents sectors i/o activitats que incideixen en la naturalesa del destí.
Això implica en una comissió tècnica i/o de treball disposar d’aquesta representativitat. D’aquest context és d’on parteixen les propostes i s’escolten totes les veus. Addicionalment,
i si cal en aquestes taules, també podrien ser-hi els presidents de les associacions.
No obstant, en l’òrgan de decisió (Consell general) cal preveure un nivell de representativitat més aglutinador. Es preveuria com a proposta que en aquest òrgan, el representant
sigui el president de l’entitat amb més representativitat en nombre d’associats i/ o sectors i activitats relacionades amb el destí.

Representativitat institucional:
Es preveu en el Consell General com a màxim òrgan de decisió, la presidència de l’alcalde. Pel que fa a la presidència dels òrgans executius, per delegació d’aquest, podria ser
el regidor de turisme. En altres àmbits de treball (comissions tècniques) la representativitat pot derivar cap als regidors d’àrees específiques relacionades amb les actuacions
proposades: esport, cultural o promoció econòmica, segons els casos.
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5.1.3.

PROPOSTA ORGANITZATIVA (inicial) – Consell de Turisme amb la participació del sector empresarial en la pressa de decisions.
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PROPOSTA ORGANITZATIVA (futura)- Consorci de Turisme – com òrgan constituït per varies entitats amb personalitat jurídica diferenciada,
patrimoni independent i capacitat d’obrar. El Consell General hauria d’integrar a banda de l’Ajuntament altres socis amb aportacions
econòmiques.
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ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINIS
2021

2022

2023

2024

2025

5.2. Suport a mecanismes per a l’impuls de l’activació urbana,
comercial i turística
5.2.1. Els APEU’S com a nova infraestructura
La recent Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció
econòmica urbana, ofereix un instrument que facilita l’impuls
d’iniciatives i projectes per a la rehabilitació, dinamització i gestió de
les àrees comercials urbanes.

Associació empresarial
Nota: és un tipus de projecte que
requereix d’un lideratge i cohesió del
sector empresarial i el teixit associatiu.

Ajuntament PA

Al llarg del pla d’actuació es proposen algunes actuacions que
requeriran finançament públic, alineament d’objectius entre sector
públic i privat i la seva gestió com a projecte específic.
Propostes recollides en el pla d’actuació del Pla estratègic de turisme:
- 1.3. Millora de l’experiència turística del territori.
1.3.2. Ordenació i atractivitat de l’espai comercial
- 2.4. Desenvolupament propostes innovadores
2.4.1. Crear noves experiències /esdeveniments a partir del valor i recursos que
té el territori,
2.4.2. Intensificar l’experiència en destí amb el mix: comerç + oci (cultura) +
gastronomia.
- 2.5. Dinamització econòmica, (comercial, turística i urbana).

Valor pel projecte:
-

Instrument basat en la col·laboració públic-privada.
Constitució d’una entitat de base privada però que es
constitueix sota la tutela pública.
Persegueix finalitats públiques (mitjançant millores en la
qualitat de l’entorn urbà i consolidació del model territorial).
Règim d’adscripció obligatòria per a tots els locals que es
trobin en l’àmbit delimitat.
Finançament basat en contribucions obligatòries que tenen la
naturalesa de prestació patrimonial de caràcter públic no
tributària.
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ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

5.3. Marc de col·laboració amb altres entitats.
5.3.1. Per a l’assoliment dels objectius del pla es considera
imprescindible enfortir l’àmbit de relació amb altres entitats i
administracions:
-

Ajuntament PA
Altres Administracions i entitats

Participació en projectes i activitats.
Convenis de col·laboració per actuacions específiques.
Disposar de fonts de finançament.

P.ex.:
−
−
−

−

Universitat de Girona (Informació turística / evolució activitat)
Patronat de Turisme Costa Brava Girona (accions de promoció, gestió de
productes, presencia a fires)
Consell comarcal del Baix Empordà (serveis de promoció econòmica).
Agencia catalana de turisme (accions de promoció, marques,..)

5.3.2. Per l’enfortiment com a sub-centralitat turística
Al llarg del treball de camp s’ha evidenciat les relacions amb els
entorns territorials propers (Sant Feliu de Guíxols i Calonge -Sant Antoni)
pel que fa a la dinàmica de l’experiència turística del visitant.

Ajuntament PA
Altres ajuntaments limítrofs
Diputació de Girona

Existeixen a hores d’ara oportunitats per establir àmbits de treball i
col·laboració per a l’execució d’iniciatives de promoció conjunta a
nivell d’experiència com a territori -destí; tan per la subcentraltiat com
a marca Costa Brava, com per les sinèrgies comunes per
desenvolupar nous productes i experiències.
p. ex.: A nivell de producte algunes iniciatives privades recentment generades estan en
la línia de treballar a nivell de promoció i producte de manera conjunta (p. ex. La
iniciativa “The Village Costa Brava” on hi participen empresaris de Castell-Platja d’Aro i
S’Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Calonge-Sant Antoni i Palamós).

Altre aspecte és l’atracció que Platja d’Aro té com a centralitat
comercial de referencia, més enllà de l’àmbit de proximitat (impacte
en el context de la marca Costa Brava com a producte).
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PROGRAMA 6.- GESTIÓ OPERATIVA
ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

6.1. Professionalització en la gestió del pla estratègic de turisme
6.1.1. Incorporar la figura/responsabilitat de coordinador del pla
estratègic de turisme pel que fa la seva implementació:
-

Responsabilitzar-se des d’una perspectiva professional de la
gestió i implementació del pla.
Alinear objectius dins l’estructura de gestió.
Establir àmbits de col·laboració amb el sector empresarial.
Obrir àmbits de col·laboració a altres Administracions i entitats.
Cercar vies de finançament: presentació a projectes i
programes públics d’ajuts i subvencions, establiment d’acords
amb privats (partenariats, sponsors,..)

6.1.2. Organització de l’estructura de gestió.
Implementació de la nova dinàmica de funcionament /organització
interna:
-

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

Alinear els diferents àmbits de gestió interna als objectius a
assolir amb el Pla estratègic de turisme.
Adaptar l’estructura de funcionament intern als requeriments
de gestió del pla d’actuacions aprovat.
Incorporar la visió transversal en la gestió,
Orientació a client extern (turista / visitant) des dels àmbits de
gestió amb coneixement de producte (comerç, esports,
cultura, patrimoni,...)
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ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

-

-

(CONT)Comunicació

amb visió interna (client intern:
responsables de la gestió producte) i externa (relació amb
operadors i altres administracions).
Acompanyament amb formació, assessorament i “coaching”
per alinear objectius, generar treball en equip, i facilitar
dinàmiques de grups de treball més o menys estables.

6.1.3. Relacions públiques
-

-

Contactes i informació amb touroperadors
Relacions amb els clubs esportius.
Identificació de les Associacions professionals (signatura
d’acords).
Cerca de patrocinadors per donar suport als projectes turístics.
Seguiment de les fires i accions de promoció previstes tan pel
Patronat de Turisme Costa Brava com per l’Agencia Catalana
de Turisme.
Coneixement i seguiment de la dinàmica d’accions dels
diferents clubs de producte (Patronat de turisme Costa Brava).
Interlocutor amb les secretaries tècniques.

6.1.4. Definició d’indicadors de gestió
Indicadors de gestió fixats conjuntament entre Ajuntament i
empresaris per tal de fer seguiment:
-

2022

2023

2024

2025

Ajuntament PA
Associacions i entitats
Empreses

Ajuntament PA
Ens gestor (professional)

Ajuntament PA
Ens gestor (professional)

Estat d’execució de les accions proposades en el pla
estratègic de turisme,
Evolució de l’activitat turística i posicionament com a destí,
De context turístic (informació de l’observatori – estadístiques),
així com els estudis i anàlisis específics que es pugin requerir.
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ACCIONS

RESPONSABLE

TERMINI
2021

2022

2023

2024

2025

6.2. Creació d’un Observatori turístic de Castell-Platja d’AroS’Agaró
6.2.1. Per a l’efectivitat de les accions de promoció i comercialització
és rellevant disposar d’un seguiment de l’activitat turística i del seu
impacte econòmic i social.
Disposem de dades que ja s’estan recollint per part d’alguns
operadors privats, d’altra a nivell d’Ajuntament es pot disposar
d’informació a nivell de consultes ateses en les oficines de turisme,
nombre i tipologia dels visitants als principals equipaments i activitats
organitzades, aforament als aparcament públics, i darrerament la
informació desenvolupada per la Facultat de turisme de la Universitat
de Girona sobre el perfil del visitant.

Ajuntament de PA
Oficina de turisme
Centre /equipament turístics
Empreses
Col·laboradors:
Universitat de Girona
Diputació de Girona
Consell Comarcal Baix Empordà
Cambra de Comerç

Cal avançar en el treball sistemàtic per obtenir històrics d’evolució i
poder fer prediccions o una pressa de decisions en base a informació
clau.
Avaluar els mètodes de seguiment de l’activitat en marxa en
el territori.
Consensuar els mecanismes per coordinar la recollida de la
informació,
Incorporar/ampliar la informació necessària per a la pressa de
decisions.
Recollir informació sobre satisfacció del destí per part del client
per poder treballar aspectes de projecció de la reputació del
destí.
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Informació clau:
Demanda
Estada mitjana en els principals allotjaments.
Procedència (nombre de turistes i per pernoctacions).
Perfil turista
Grup de viatge (mitjana de persones).
Edat i procedència.
Motiu de la visita A.
Acompanyants,
Contractació:
Allotjament (online, offline, TO i Agencies de viatge, altres...).
Fonts d’informació consultada.
Mitjà de transport.
Llocs d’interès.
Impactes econòmics:
Despesa mitjana per persona
Cost transport
Cost allotjament
Despesa estada
Total mercat laboral i empreses del sector turístic
Incorporar la valoració/reputació:
Identitat en línia (número de seguidors en xarxes socials)
Valoració (índex)
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Annex 1 : RESUM PLA D’ACTUACIÓ
PROGRAMA 1 – POSICIONAMENT TURÍSTIC
1.1. POSICIONAMENT I GESTIÓ DE MARCA
1.1.1.

Briefing (projecció de productes i experiència turística).

1.1.2.

Manual d’estil

1.1.3.

Marxandatge propi

1.2. POTENCIACIÓ DEL PRESTIGI I LA QUALTIAT DEL DESTÍ
1.2.1.

Projecció dels principals prescriptors del destí.

1.2.2.

Marques i projectes referents.

1.2.3.

Incorporar nous relats i referencies.

1.2.4.

Projecció dels reconeixements i premis.

1.2.5.

Suport a la millora continua.

1.3. MILLORA DE L’EXPERIÈNCIA TURÍSTICA AL TERRITORI
1.3.1.

Inversió – Projectes de millora en infraestructures i espai urbà.

1.3.2.

Ordenació i atractivitat de l’espai urbà.

1.3.3.

Ús de l’espai urbà.

1.3.4.

Infraestructures de suport a l’experiència.

1.3.5.

Millora de la connectivitat.

1.3.6.

Recuperació /manteniment del patrimoni i entorn natural.

1.4. REFORÇAR LA SINGULARITAT DEL TERRITORI I DELS SEUS RECURSOS I EXPERIÈNCIES, TRASLLADANT-LES A PROPOSTES TUÍSTIQUES
1.4.1.

Projectar entorns diferenciadors, incorporant valor afegit (platges).
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1.4.2.

Incrementar el valor del patrimoni i la cultura en la imatge del destí.

1.5. SOSTENIBILITAT
1.5.1.

Orientar les accions als objectius de sostenibilitat econòmica.

1.5.2.

Orientar-se cap a la construcció d’un destí sostenible (responsabilitat i compromís del destí amb el seu entorn).

PROGRAMA 2 - COMPETITIVITAT
2.1. IMPULSAR LA DIGITALITZACIÓ I EVOLUCIONAR CAP A UN DESTÍ INTELIGENT
2.1.1. Implementar un pla de digitalització per al destí i els sector.
2.2. ACOMPANYAMENT A LA PROFESSIONALITZACIÓ DEL SECTOR
2.2.1. Estendre la formació a tota la cadena de valor turística.
2.3. DESESTACIONALITZACIÓ DEL DESTÍ
2.3.1. Suport a les activitats operatives tot l’any (365).
2.4. DESENVOLUPAMENT DE PROPOSTES INNOVADORES
2.4.1. Crear noves experiències / esdeveniments a partir dels valors i recursos del territori.
2.4.2. Intensificar l’experiència en el destí amb el mix: comerç + oci (cultura) + gastronomia.
2.5. DINAMTIZACIÓ ECONÒMICA (URBANA, COMERCIAL I TURÍSTICA).

PROGRAMA 3 – PRODUCTE I COMERCIALITZACIÓ
3.1. DIVERSIFICAR I ESTRUCTURAR NOUS PRODUCTES / OFERTA TURÍSTICA
3.1.1. Categorització dels productes d’interès general.
3.1.2. Priorització dels productes.
3.2. DIVERSIFICAR SEGMENTS I MERCATS (PERFILS, MOTIVACIONS I ORIGEN)
3.2.1. Priorització dels mercats atrets.
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3.2.2. Diversificar el perfil del turista en base a preferències i comportaments.
3.3. PROMOURE NOUS SISTEMES DE COMERCIALTIZACIÓ
3.3.1. Treballar una estratègia pròpia de comercialització com a plataforma públic-privada.

PROGRAMA 4 – PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ
4.1. PROJECCIÓ DEL VALOR I IDENTITAT DEL DESTÍ (Marca i Recursos)
4.1.1. Ús de la marca – la carta de presentació
4.1.2. Reforç de la projecció del destí (turisme familiar) a partir dels recursos ja generats (Xalarí).
4.2. PLA DE MARQUETING I PROMOCIÓ
4.2.1. Reforçar el posicionament turístic de la web.
4.2.2. Estratègia de Marqueting digital
4.2.3. Elaboració d’un pla de comunicació anual.
4.2.4. Suport a les accions de màrqueting del sector.

4.3. PLA DE FIDELITZACIÓ
4.3.1. Acció (pla) de Fidelització turística.
4.3.2. Acció (pla) de satisfacció del client.
4.3.4. Acció (pla) de sensibilització a la població local.

4.4. SUPORT A LA GESTIÓ DE L’ACCIÓ DE PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ
4.4.1. Generar materials, continguts i informació per a la promoció i comercialització del destí.

PROGRAMA 5 - GOVERNANÇA I RELACIONS INSTITUCIONALS
5.1.ESTRUCTURA DE COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA
5.1.1. Impulsar la gestió conjunta del destí.
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5.1.2. Procés d’implementació.
5.1.3. Proposta organitzativa (inicial i futura).
5.2.SUPORT A MECANISMES PER A L’IMPULS DE L’ACTIVACIÓ URBANA, COMERCIAL I TURÍSTICA
5.2.1. Els Apeus com a nova infraestructura.
5.3. MARC DE COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS
5.3.1. Per a l’assoliment dels objectius del Pla.
5.3.2. Per a l’enfortiment com a sub-centralitat turística.

PROGRAMA 6 – GESTIÓ OPERATIVA
6.1. PROFESSIONALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE TURISME
6.1.1. Perfil coordinador del Pla Estratègic.
6.1.2. Organització de l’estructura de gestió.
6.1.3. Relacions públiques.
6.1.4. Definició d’indicadors de gestió.
6.2. CREACIÓ D’UN OBSERVATORI TURÍSTIC DE CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ
6.2.1. Disposar d’un seguiment de l’activitat turística i del seu impacte econòmic i social.

NOTA:
Accions prioritàries.
Actuacions ja iniciades per part de l’Ajuntament.
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Annex 2: PRIORITZACIÓ DELS MERCATS TURÍSTICS
PROXIMITAT: 2 hores en cotxe /AVE
CURTA DISTÀNCIA: 1 hora de vol / 3 a 5 hores de cotxe – AVE
MITJANA DISTÀNCIA: 2 a 5 hores de vol / + 7 hores de cotxe
Dades agregades:
Informació Enquesta Frontur INE
Estudi Facultat de Turisme Universitat de Girona /
Dades informe CaixaBank Research i treball de camp.
Nota: TE despesa turística estrangera/ TD (despesa turística domèstica.

MERCATS ESTRATÈGICS
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MERCATS PRIORITARIS

MERCATS amb previsible impacte de futur
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