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PROGRAMA DE TREBALL: MARCA BARCELONA MEDICAL DESTINATION  
 
Aquesta marca s’adreça als Centres Mèdics Assistencials que volen promocionar la seva 
activitat en el sector del turisme mèdic. Aquests centres han d’oferir, com a mínim, un 
producte d’atenció mèdica especialitzada d’entre els que es detallen a continuació en els 
requisits de la marca.  
 
L’objectiu de la marca és posicionar Catalunya com a destinació de primer ordre internacional 
de turisme mèdic, de la mà de Turisme de Barcelona i els Centres Mèdics Assistencials 
adherits, i amb el suport de les Associacions Barcelona Medical Agency (BMA) i Barcelona 
Centre Mèdic (BCM). 
 
Un comitè executiu, format per representants de les Associacions Barcelona Medical Agency 
(BMA) i Barcelona Centre Mèdic (BCM), Turisme de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme, 
s’encarregarà d’avaluar les noves sol·licituds d’accés a la marca. 
 
 
 
REQUISITS PER FORMAR PART DEL SEGELL: 
 

Consideracions prèvies:  
Catalunya ha estat la primera destinació que ha rebut la certificació Biosphere Responsible 
Tourism a escala mundial. Aquesta certificació garanteix que el viatger pot gaudir d’una 
experiència sostenible, protegint la cultura, millorant l’economia local i reduint l’impacte en el 
medi ambient. Els serveis i activitats que es vulguin adherir als programes de treball de l’ACT 
haurien de vetllar per la seva integració en el medi on es desenvolupen, donant prioritat a una 
política i estratègia en pro de la sostenibilitat, amb una oferta adreçada a tot tipus de viatgers, 
particularment sensible amb les persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats 
especials. Les línies generals en què està basat el model turístic català són un turisme 
ambientalment sostenible, socialment inclusiu i universalment accessible. 
 

Requisits generals: 

 Disposar de telèfon, adreça electrònica i pàgina web actualitzada amb informació 
sobre tots els serveis que ofereix el centre. Aquesta informació haurà d’estar com a 
mínim en dos idiomes, anglès imprescindible.  

 
Requisits específics: 
El Centre Mèdic Assistencial ha d’estar especialitzat, com a mínim, en un dels següents 
productes d’atenció mèdica: 
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PRODUCTES  INCLOU 

Àrea cardiovascular Cardiologia i cirurgia cardiovascular 

Àrea ginecològica i medicina 
reproductiva  

Ginecologia i medicina reproductiva 

Àrea d’obstetrícia i medicina fetal Obstetrícia i medicina fetal 

Oftalmologia  Oftalmologia 

Oncologia i hematologia 
(a/radioteràpia) 

Oncologia, hematologia, radioteràpia 

Cirurgia estètica i reparadora  Cirurgia maxil·lofacial i implants dentals, plàstica i 
estètica 

Neurociència  Neurologia, neurofisiologia, neurocirurgia, 
estimulació cognitiva, demències i salut cerebral 

Traumatologia i ortopèdia Traumatologia, ortopèdia i medicina de l’esport 

Neurorehabilitació Rehabilitació especialitzada dels trastorns del sistema 
nerviós (LM, TCE, ictus cerebral, EM, ELA Pk...) 

Malalties complexes a l’edat 
pediàtrica (0-18 anys) 

Subespecialitats pediàtriques d’alta complexitat  

Urologia  Urologia i nefrologia 

Trasplantaments Tots els trasplantaments de donants vius 

Malalties rares Malalties i síndromes de baixa freqüència. Tests 
genètics 

Otorinolaringologia  Otorinolaringologia 

Cirurgia digestiva i malalties 
metabòliques 

Cirurgia hepatobiliopancreàtica, cirurgia 
gastrointestinal i de l’obesitat i cirurgia general, 
tractament de la diabetis 

 

 Tenir un departament, propi o extern, especialitzat en la internacionalització que 
ofereixi: 

- Atenció personalitzada en diversos idiomes i adaptada a les diferents cultures, també 
per part de l’equip de facultatius.  

- Equip preparat per poder atendre les accions del Pla d’Accions que es pacti entre els 

adherits i els membres del comitè executiu de la marca.  

- Cerca d’oportunitats i acords amb centres internacionals, intermediaris, 

asseguradores... 

- Servei d’assessorament abans, durant i després del tractament.  

 

 Implementar un programa de formació continuada dels professionals sanitaris. 
 

 Disposar d’instal·lacions i professionals propis o concertats amb altres institucions, que 
permetin donar resposta a tots els tractaments oferts. 

 

 Garantir l’accés personalitzat dels clients al departament internacional per telèfon, 
correu electrònic o altres mitjans durant l’horari habitual d’oficina. 

 

 Tenir implantat, o estar en procés d’implantació en el moment de l’adhesió, algun 
sistema d’acreditació de la qualitat assistencial avalat per un organisme extern 
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reconegut, com per exemple l’acreditació del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya o d’altres reconeguts internacionalment (EFQM, JCI, ISO, EMAS...). 

 

 Organitzar sistemes d’avaluació i seguiment de la satisfacció dels pacients. 
 
Requisits recomanables: 

 Treballar en un programa d’investigació acreditat. 

 Tenir un programa de responsabilitat social corporativa (RSC) o un programa solidari 
reconegut. 


