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ANTECEDENTS1.

SICTED

10 anys treballant la

qualitat turística.

Diputació de Barcelona,

Cambra de Comerç. Node

Garraf com a ens gestor 

D'on venim i cap a on

volem anar

EVOLUCIÓ   CAP  A  LA

SOSTENIBILITAT  EN

DESTINACIÓ

Pas cap a l'excel·lència en

destinacions turístiques

 

2017  

Adhesió d'empreses i

entitats al programa

Compromís per la

Sostenibilitat Biosphere

(comarques de Barcelona)

2020

4t any d'implantació del

programa. 

Total de 375 distingits

(província de Barcelona-

2019)

 



2.  EL  COMPROMÍS  PER  LA
SOSTENIBILITAT  BIOSPHERE  -

GARRAF

TIMELINE

2017 - 35

2018 - 39

2019 - 50

2020 ?

Visió general de les

empreses i entitats que

participen en el

programa

PER  MUNICIPIS

Canyelles 1

Cubelles 5

Olivella 2

Sant Pere de Ribes 6

Sitges 21

Vilanova i la Geltrú 14

Parc Garraf, Olèrdola i Foix

TIPOLOGIA

Càmpings

Hotels

Restaurants

Apartaments turístics

Empreses activitats

Cellers

Ajuntaments

Platges

Oficines de turisme

Policia local...

 



3.  METODOLOGIA

21  MANUALS  DE

BONES

PRÀCTIQUES

Implantació i

funcionament del

programa a la nostra

comarca

Turisme actiu

Cellers

Destinacions

Seguretat ciutadana

Centre de wellness

Camps de golf

Ports esportius

Albergs

Càmpings

Agències de viatges

Allotjaments

 

Altres serveis

Comerç

Guies

Platges

Museus i espais culturals

Informació turística

Espais de reunions i congressos

Restaurants

Transport públic

Espais naturals protegits

 

 

A qui va adreçat?



3.  METODOLOGIA

1r  any

implantació

 

Implantació i

funcionament del

programa a la nostra

comarca

Activitats formatives en grup(9h)

 

Formació 1 (3h)

Formació 2 (3h)

Taller destinació (3h)

 

Assessorament individual a la seu

de cada empresa/entitat (5h)

 

1r assessorament (3h)

Verificació del pla de millores (2h)

 

TOTAL: 14h presencials + manual

de bones pràctiques (online)

 

 



3.  METODOLOGIA

Anys  de

renovació

 

Implantació i

funcionament del

programa a la nostra

comarca

Activitats formatives en grup

Formació relacionada amb la

sostenibilitat

 

Taller destinació (3h)

 

Assessorament individual a la seu

de cada empresa/entitat 

 

Assessorament (2h)

Verificació del pla de millores (1.5h)

 

TOTAL: 6.5h presencials + formació

a la carta + manual bones

pràctiques (online)

 



Atraure nous

clients amb

consciència

sostenible

Credibil i tat  i

reputació

01 02 03 04 05

Diferenciar-se i

destacar respecte

als competidors

Posicionament

Generar valor

afegit i consolidar

el negoci a llarg

termini

Valor  afegit

Apostar per un

sector turístic més

sostenible i

compromès amb

l'entorn

Impuls  al

sector  turíst ic

4.  ADHESIÓ
Quins avantatges té

per a les empreses?

Establir noves

relacions

empresarials amb

altres

empreses/entitats

sostenibles

Noves

connexions



Preguntes freqüents

Dedicació, cost i retorn

1r any - 14h

presencials

Renovació - 6.5h +

formació a la carta

Manual de bones

pràctiques 

Quantes  hores

hi  he  de

dedicar?

01 01 02 03 05

80 € (1r any)

40€ (any/renovació)

 

Cost real 600€ (cofinançat

per Diputació de

Barcelona a través de la

Cambra de Comerç

Quin  cost  té?

És una eina de

gestió, no de

màrqueting

Em  portarà  més

clients?

5.  PREGUNTES  FREQÜENTS Dedicació, cost i retorn



Moltes gràcies!
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