
                                                                                

 

 

 

PROGRAMA DE TREBALL: MARCA CATALUNYA PREMIUM 

Aquesta marca s’adreça a totes les empreses i entitats que es dediquen a una activitat 

relacionada amb el sector del luxe, que ofereixen productes pensats per a un client amb un 

poder adquisitiu elevat que visita la nostra destinació. Aquests productes es caracteritzen per 

una sèrie de principis comuns als serveis premium, com ara ser experiències úniques o donar 

accés a espais exclusius, i/o oferir un servei personalitzat que inclogui l’atenció al client en el seu 

idioma i que estigui adaptat a la seva realitat cultural. Els productes oferts haurien de destacar, 

tant com sigui possible, l’autenticitat de la destinació. 

Un comitè d’experts format per empresaris destacats i reconeguts del sector Premium i per 

representants de l’ACT avalua i valida les sol·licituds d’accés d’empreses a la marca, en base al 

compliment dels requisits que es descriuen a continuació. Les noves sol·licituds d’ingrés 

s’avaluaran dos cops l’any, i el comitè es renovarà amb caràcter biennal. Tanmateix, però, el 

comitè revisarà cada any totes les adhesions per tal de revalidar-les. 

 

REQUISITS PER FORMAR PART DE LA MARCA: 

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: 

 Aportar una presentació corporativa de l’empresa en suport electrònic.  

 Un mínim de dos anys d’experiència dins del sector i/o l’activitat que realitzen. El 

comitè d’experts, però, podrà valorar casos amb menys experiència.  

 Disposar de telèfon, adreça electrònica, pàgina web com a mínim en dos idiomes, 
anglès imprescindible. 

 Oferir un servei personalitzat, que inclogui l’atenció al client com a mínim en anglès i/o 
en l’idioma principal del seu mercat prioritari, i que estigui adaptat a la seva realitat 
cultural. 
 
 

Requisits recomanables: 



                                                                                

 

 Pertànyer a associacions de luxe de prestigi. 

 El reconeixement internacional de l’empresa per part de mitjans de comunicació 

especialitzats en turisme de luxe (guies, revistes, televisió, mitjans online) o 

touroperadors internacionals especialitzats.  

 

A continuació es detallen els requisits que han de complir les empreses segons la seva tipologia: 

1.- Agències de viatges. 
2.- Allotjaments. 
3.- Restaurants. 
4.- Cellers. 
5.- Empreses de serveis i equipaments culturals. 
6.- Empreses del sector de l’oci. 
7.- Equipaments singulars. 
8.- Botigues. 
9.- Empreses de transport. 

 

1.- Agències de viatges 

 Expertes en la comercialització de producte premium, ja siguin serveis individuals, 

paquets propis o itineraris fets a mida. 

 

2.- Allotjaments 

        S’estableixen tres tipologies d’allotjament: 
 1.- Hotels de luxe. 
 2.- Hotels únics/singulars. 
 3.- Apartaments i vil·les de luxe. 

 

 Disposar d’unes instal·lacions actualitzades. 

 La categoria mínima dels hotels de luxe haurà de ser de cinc estrelles i/o Gran Luxe. 

 En el cas dels hotels únics i els apartament de luxe, es valorarà la ubicació en un entorn 

privilegiat, la singularitat de l’edifici, i el disseny i atmosfera de l’establiment.  

 
3.- Restaurants 

 Tenir estrella/es Michelin.  

 També es consideraran altres restaurants especialitzats en alta gastronomia, o que 

ofereixin experiències singulars o úniques, sempre sotmesos a la valoració del comitè 

d’experts de la marca Catalunya Premium. 

 

4.- Cellers  

 Oferir serveis premium: visites personalitzades, degustacions privades, etc. 

Es tindran en compte els següents estàndards experiencials: autenticitat de 

l’experiència, singularitat, accés exclusiu, innovació, tematització de l’activitat, 

interacció amb l’entorn i potencial d’aprenentatge. 



                                                                                

 

 
5.- Empreses de serveis i equipaments culturals 

 Oferir serveis premium: visites personalitzades i/o privades, activitats exclusives en 

equipaments culturals, etc. 

Es tindran en compte els següents estàndards experiencials: autenticitat de 

l’experiència, singularitat, accés exclusiu, innovació, tematització de l’activitat, 

interacció amb l’entorn i potencial d’aprenentatge. 

 
6.- Empreses del sector de l’oci 

 Oferir serveis premium: visites personalitzades, altres activitats exclusives al voltant 
d’àmbits com la cultura, la gastronomia, l’esport, el lleure, etc. (tallers de cuina, 
entrades a espais culturals, etc.).  
Es tindran en compte els següents estàndards experiencials: autenticitat de 

l’experiència, singularitat, accés exclusiu, innovació, tematització de l’activitat, 

interacció amb l’entorn i potencial d’aprenentatge. 

  

7.- Equipaments singulars 

 Oferir espais per a esdeveniments privats. 

Es tindran en compte els següents estàndards: servei personalitzat, ubicació 

privilegiada, singularitat de l’equipament, i el disseny i atmosfera de l’establiment. 

8.- Botigues 

 Oferir una experiència exclusiva relacionada amb la venda de productes d’alta gamma.  

Requisit recomanable: 

 Possibilitat d’oferir serveis complementaris com els de personal shopper, assessoria 

d’imatge, etc.  

 
9.- Empreses de transport 

   

 Tenir una flota de vehicles d’alta gamma. 

 


