Pla estratègic de turisme de Girona
20 de setembre de 2018

ANÀLISI

o Aspectes introductoris
Breu relació del desenvolupament de l’activitat
turística a Girona
El turisme a l’Ajuntament de Girona
Revisió de material i informació turística existent
o Conjuntura econòmica actual
Radiografia
la situació actual del turisme
UnadeCiutat
Distribució Oberta
de les activitats econòmiques vinculades
al turisme
Retorn econòmic de l’activitat turística

o Situació turística actual
Anàlisi del perfil de la demanda
Anàlisi de l’oferta turística actual
Anàlisi dels principals turoperadors i altres agents
comercialitzadors
Anàlisi de la reputació online de la destinació Girona
Anàlisi de la competència
Actors i agents de la quàdruple hèlix a la destinació
Tensions i debats veïnals a propòsit del turisme

ANÀLISI – Conjuntura econòmica actual
Dimensió de les activitats econòmiques vinculades al turisme a Girona
o Entre els anys 2012 i 2016 ha crescut el nombre d’empreses turístiques
per sobre del nombre d’empreses que no pertanyen a les branques de
l’activitat turística (49,33%>35,80%).
o En termes de facturació: també experimenten un creixement major
(32,81%>18,42%).
o Pes de la facturació sobre el total de l’economia al 2016: 7,26%, Oberta
Per sectors: (% sobre el total de facturació)
•Allotjament: 42,32%
•Restauració: 23,77%
•Transport: 19,40%
•Activitats d’oci i cultura: 8,19%
•Agències de viatge: 6,31%

o Total inversions de les empreses turístiques de la ciutat de Girona
2016: 304 milions d’euros
o Resultats d’explotació el 2016: 18,1 milions d’euros (increment d’un
396% respecte 2012)
o Afectació positiva en la contractació de mà d’obra: increment 26%
o Cost mig per persona contractada: 26.500€

ANÀLISI – Conjuntura econòmica actual
Retorn econòmic de l’activitat turística
Dades del primer trimestre de l’any 2018:
63.933 excursionistes al llarg del primer trimestre
99.313 pernoctacions  en establiments hotelers, apartaments
turístics, habitatges d’ús turístic, albergs de joventut i altres tipologies
d’allotjaments turístics
L’estada mitjana dels turistes a la ciutat és de 3,12 dies (2,12 nits)
Despesa mitjana dels turistes:
 47,40€/nit en concepte d’allotjament
 104,25€/dia en altres conceptes
Facturació generada al llarg del primer trimestre de l’any 2018: 35.393.867,72 €
Per cada 100€ de despesa turística efectuada s’ha generat una facturació total de 148€
En termes de valor afegit brut, el turisme ha generat en aquest primer trimestre de l’any 2018
19.914.800,32€, que suposen una aportació al PIB de la ciutat del 0,56%

DIAGNOSI

GIRONA ‘HUB’, UNA DESTINACIÓ EN CREIXEMENT: atractius consolidats, bones infraestructures
d’accés, proximitat amb Barcelona i la Costa Brava, perspectives de creixement de l’activitat
turística.

•GOVERNANÇA: transversalitat, coordinació, i participació públic-privada.
•ESTRATÈGIA: manca de reflexió estratègica fins a l’actualitat.
•CONEIXEMENT: generació de dades i coneixement per a la presa de decisions.
•TIC: implementació de tecnologies smart.
•SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL: integració de l’activitat turística en el teixit
econòmic i social de la ciutat, millora de les condicions dels treballadors del sector, concentració en
determinats espais, gestió dels fluxos turístics.
•MARCA: el Celler de Can Roca, Girona F.C.

CAMPANYA “DIGUES LA TEVA”

Objectius: Fomentar la participació oberta
Recollida de propostes

Mitjans:

Formulari de recollida

Públic:

Residents a la ciutat

Termini:

2 setmanes

Distribució:Web municipal
Mail de distribució
Xarxes socials

SESSIONS DE TREBALL

Objectius: Valorar les opinions del agents

Mitjans:

Bloc
01. Inicial

6

Fomentar la implicació

02. Importància del turisme per a Girona

Valoració de la importància del turisme

8

Valoració de la importància dels recursos /
atractius

18

Valoració actual dels recursos / atractius

18

Sistema
interactiu
de
recollida
d’opinions de cada participant

03.1. Importància dels recursos i atractius
turístics
03.2. Situació actual dels recursos i atractius
turístics
04. Segments de demanda prioritaris per a
Girona
05. Mercats de demanda prioritaris per a
Girona

Priorització dels segments de demanda

3

06.1. Potencial per al desenvolupament dels
segments a Girona

Format:

Amb base a un qüestionari

06.2. Desenvolupament actual dels segments a
Girona
07. Prioritats d’accions i estratègies
08.1. Aspectes generals del Pla d’actuació

Data:

Preguntes
Introducció al sistema i perfil dels
assistents

15 – 03 - 2018

08.2. Aspectes generals a treballar en el Pla
d’actuació
09. Dimensions de treball del Pla d’actuació
TOTAL

Distribució:Mail convocatòria

Priorització dels mercats de demanda per
al futur
Valoració del potencial per al
desenvolupament de segments de
demanda turística
Valoració del grau de desenvolupament
actual de segments de demanda turística
Priorització de possibles accions i
estratègies del Pla d’actuació de turisme
Priorització d’aspectes generals en els que
hauria de fer més èmfasi el Pla d’actuació
de turisme
Priorització d’aspectes que hauria de
treballar el Pla d’actuació de turisme
Priorització de les dimensions del Pla
d’actuació de turisme

3
12
12
25
3
3
5
116

ESTRUCTURA DEL PLA D’ACCIÓ

ESTRUCTURA DEL PLA D’ACCIÓ

PRINCIPIS RECTORS DEL PLA ESTRATÈGIC DE TURISME

GIRONA, UNA CIUTAT OBERTA
1. El turisme, una peça clau dins d'una economia diversificada per al futur de
Girona
2. El turisme, motor de benestar per a la ciutat
3. El turisme és cosa de tots
4. El turisme, una activitat molt transversal
5. Girona, una destinació sostenible, intel·ligent, competitiva i d’excel·lència
6. El turisme, motor d’innovació

REPTES ALS QUE EL PLA ESTRATÈGIC HA DE FER FRONT

Estructurar i enfortir la governança de
l'activitat turística

Millorar la gestió de l'activitat
turística

REPTES

Planificar i preparar la destinació per
fer-la més atractiva per al visitant

DEL PLA
ESTRATÈGIC

Millorar el retorn de l’activitat turística i la
competitivitat de la destinació i de les
empreses turístiques

Millorar el posicionament de Girona com a
destinació i el valor afegit ofert als visitants

OBJECTIUS ESTRATÈGICS DELS REPTES
o

Enfortir la visió de la ciutat turística entre l'equip de govern i la resta del Ple

o

Potenciar l’articulació i la connexió entre els diferents actors econòmics i
socials del territori relacionats amb el turisme

o

Enfortir i recolzar les línies de cooperació i col·laboració entre els sectors públic i
privat

o

Treballar perquè els beneficis generats pel turisme arribin a tota la ciutat

o

Apropar el turisme a la població local

o

Reforçar les estructures de gestió turística de la ciutat

o

Integrar l'activitat turística en els processos de presa de decisions i
desenvolupament de la ciutat

o

Millorar la informació i la intel·ligència relacionada amb turisme per a la presa
de decisions

o

Millorar l'atenció i l'experiència del visitant a la destinació

o

Treballar per millorar la formació i la qualificació dels professionals del turisme

o

Treballar per millorar la competitivitat de les empreses turístiques

o

Treballar per millorar les condicions de treball dels professionals del turisme

o

Fomentar les iniciatives transversals entre subsectors turístics

o

Potenciar l'emprenedoria i la creació d'ocupació en el sector turístic i sectors
relacionats
Treballar per promoure i atraure projectes estratègics per a la destinació

o

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

o

Incorporar la visió turística a la planificació urbana de la ciutat

o

Millorar la ciutat per fer-la més acollidora

o

Potenciar Girona com a destinació sostenible

o

Potenciar Girona com a Smart Destination

o

Treballar de forma sistemàtica per posar en valor diferents parts de la ciutat

o

Construir la destinació Girona com a referent turístic del territori gironí

o

Estructurar i desenvolupar la funció de comunicació, promoció i comercialització
turística de la destinació

o

Generar una estratègia sobre el relat de Girona i el seu posicionament ambiciós i
a llarg termini, reforçant els aspectes diferencials de Girona com a destinació

o

Fomentar i diversificar la cartera de productes turístics

o

Desenvolupar les eines de comunicació, promoció i comercialització adients

o

Posicionar, projectar i reforçar la marca Girona

PROGRAMES D’ACTUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
Programa 1. Governança: la visió política i
el turisme al servei de la ciutat
Estructurar i enfortir la governança de
l'activitat turística
Programa 2. Gestió: la visió operativa i el
turisme com a eix de desenvolupament de
la ciutat
Millorar la gestió de l'activitat
turística

REPTES
I PROGRAMES
DEL PLA
ESTRATÈGIC

Programa 3. Preparació de la destinació: la
visió funcional i el turisme com a element de
millora de l’atractiu de la ciutat
Planificar i preparar la destinació per
fer-la més atractiva per al visitant

Programa 4. Competitivitat: La visió
empresarial i el turisme com a motor
econòmic i social de la ciutat

Programa 5. Màrqueting i comunicació:
la visió del mercat i el turisme com motor
d’imatge i posicionament de la ciutat

Millorar la competitivitat de la destinació i
de les empreses turístiques

Millorar el posicionament de Girona com a
destinació i el valor afegit ofert als visitants

PROGRAMA 1. GOVERNANÇA:
LA VISIÓ POLÍTICA I EL TURISME AL SERVEI DE LA CIUTAT TURÍSTICA

o Actuació 1.1. Encaix del turisme en l’estructura política i de gestió de l’Ajuntament
o Actuació 1.2. Estructura i funcions de la col·laboració i participació amb el sector privat i la
comunitat
o Consell Turisme i Ciutat
o Actuació 1.3. El turisme com a motor de desenvolupament d’altres sectors
o Cicloturisme, gastronomia, negocis, universitats
o Actuació 1.4. El turisme, una activitat integrada a la realitat de la ciutat turística
o Senyalització i sensibilització
o Actuació 1.5. Apropament del turisme a la població local
o Informació objectiva
o Formació
o Visibilització accions de millora
o Fòrums de discussió

PROGRAMA 2. GESTIÓ:
LA VISIÓ GERENCIAL I EL TURISME COM A EIX DE DESENVOLUPAMENT DE
LA CIUTAT

o Actuació 2.1. Estructura de gestió turística de la ciutat. Dependència i funcions
o Gestió Espais de Gran Afluència Turística
o Actuació 2.2. Revisió i posada al dia de normatives i legislació
o Actuació 2.3. Activitat sancionadora i de control
o Actuació 2.4. Creació d’un sistema d’informació, coneixement i intel·ligència
o Actuació 2.5. Millora dels serveis d’informació i atenció al visitant
o Actuació 2.6. Proposta d’estudis necessaris
o Impacte econòmic turisme
o Condicions de treball
o Caracterització visitants
o Cost-benefici del turisme
o Impacte en preus de lloguer
o Bones pràctiques

PROGRAMA 3. PREPARACIÓ DE LA DESTINACIÓ:
LA VISIÓ OPERATIVA I EL TURISME COM A ELEMENT DE MILLORA DE
L’ATRACTIU DE LA CIUTAT

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Actuació 3.1. Planificació urbanística
Pla Especial Barri Vell
Pla Usos Turístics i Allotjament
Grup Treball HUT’s-Allotjament
Pacte Local d’Habitatge
Actuació 3.2. Millora i preparació d’infraestructures
o Accessibilitat
Actuació 3.3. Senyalització
Actuació 3.4. Mobilitat
Pla Mobilitat Turística
Actuació 3.5. Smart Girona
Actuació 3.6. Sostenibilitat
Actuació 3.7. Girona, punt de partida, punt d’arribada

PROGRAMA 4. COMPETITIVITAT:
LA VISIÓ EMPRESARIAL I EL TURISME COM A MOTOR ECONÒMIC I SOCIAL
DE LA CIUTAT

o
o
o
o
o

o
o
o
o

Actuació 4.1. Pacte per l’Ocupació de Qualitat del Sector Turístic de Girona
Actuació 4.2. Millora de la formació i prestació dels serveis turístics
Actuació 4.3. Millora de la competitivitat de les empreses turístiques
Actuació 4.4. Potenciació de l’associacionisme i la col·laboració entre les empreses
Actuació 4.5.Suport a la creació i posada en marxa de productes estratègics
o Cultura
o Esports
o Gastronomia
o MICE
o Natura
Actuació 4.6. Posada en valor d’actius i recursos turístics i culturals
Actuació 4.7. Foment de l’emprenedoria turística
Actuació 4.8. Identificació d’oportunitats i projectes estratègics
Actuació 4.9. Trobada anual de les empreses turístiques de Girona i la seva àrea d’influència

PROGRAMA 5. MÀRQUETING I COMUNICACIÓ:
LA VISIÓ DEL MERCAT I EL TURISME COM MOTOR D’IMATGE I
POSICIONAMENT DE LA CIUTAT

o Actuació 5.1. Estructura de promoció i comercialització turística de la ciutat. Dependència i
funcions
o Actuació 5.2. Elaboració del relat de Girona com a destinació turística
o Actuació 5.3. Elaboració de materials i suports promocionals i de comercialització
o Actuació 5.4. Elaboració del Pla de Màrqueting Turístic anual

COM A RESUM…

