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La metodologia d’avaluació ha seguit 2 fases 

per assolir l’objectiu

Avaluar el grau de d’execució 
i desplegament del PMTC

Analitzar i explotar la 
informació

Fase 2Fase 1

Recopilar la informació i posar 

en marxa els mecanismes(1) per                           

cobrir possibles mancances

Identificar el grau d’assoliment 

dels projectes

Analitzar i explotar la informació
Avaluar el grau d'execució dels 

programes i subprogrames

Interpretar la informació Establir conclusions 

(1) Les entrevistes personals i consultes han estat el principal mecanisme 

Identificar les lliçons apreses durant l’execució del PMTC 

2013-16 i incorporar-les en la seva actualització.
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L’avaluació del grau d’execució del PMTC s’ha realitzat a      

tres grans nivells

Tàctiques

Estratègies

N
iv

e
ll
s

Objectius

34 Tàctiques

8 Estratègies

4 Objectius
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S’ha aplicat el següent barem d'avaluació del grau d'execució 

i desplegament de les tàctiques del PMTC 2013-16

Comentari/definicióTàctica Ideogram

Tàctica completada 4 Tàctica finalitzada en un sentit estricte, tot i que es continuï amb la seva 

gestió

AAA 3
Tàctica que entra en una fase de maduració de la seva execució i en la 

que, o bé manquen encara algunes tasques a fer o s’ha de desplegar 

encara més, especialment per la seva importància 

AA 2 Tàctica en la qual s’ha fet un avanç important, si bé encara manquen 

tasques necessàries per entrar en una fase de maduració 

A 1
Tàctica planificada, s’han executat algunes tasques inicials, però encara 

manquen accions importants per tal de considerar que el seu grau 

d’avanç és considerable

Tàctica no realitzada 0 Tàctica no realitzada / desestimada

Tàctica en suspensió 

permanent 

Tàctica en estat de suspensió a causa de la manca de decisió, 

orientació o per l’existència de problemes estructurals per a la seva 

execució 

Nota: Ideograma en vermell; tàctica reorientada 4 3 2 1 1



8

Dos dels objectius del PMTC s’han assolit sobradament

Ha primat l’augment en el nombre de turistes per sobre de l’increment de la seva despesa

El poder de la marca Catalunya es força baix

+15%*
ingressos turístics

Mètrica

Ingressos turístics 

totals

1
+15%*

despesa diària

Mètrica

Despesa mitjana 

diària

2
+15%

poder de marca

Mètrica

“Brand equity”

4
+15%*

diversificació 

temporal

Mètrica

Ingressos turístics 

en TMB

3

*Creixement acumulat respecte 2012, inflació inclosa i transport exclòs    

**De setembre a juny (inclosos)    

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació a partir de les dades de Frontur i Egatur de Turespaña.

+24,9% +4,2% +22,6% ?

L’índex de poder

de la marca

Catalunya en un

context

internacional es

va mesurar en 40

punts sobre 100 a

l’any 2015

Els 4 objectius del Pla
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El PMTC s’ha implementat en un 60%

Grau d’execució de les tàctiques
Nº de 

tàctiques

Tàctica finalitzada o amb un grau d’assoliment alt (AAA) 12

Tàctica en execució i amb un grau d’avanç mig (AA) 12

Tàctica en execució i amb un grau d’avanç baix (A) 5

Tàctica no realitzada / desestimada 5

Total 34

El grau d’implementació s’ha calculat sobre les 34 tàctiques del Pla. Tot i això, al 
següent apartat, on es descriu la implementació de les tàctiques s’han inclòs 3 
tàctiques més que l’ACT ha considerat important implementar: “Pla Editorial”, 

“Projectes Europeus” i “Sistema de gestió per objectius”.
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El grau d’implementació de les estratègies resulta de 

l’execució de les tàctiques associades

E1. Innovar en l’àmbit 

del disseny de valor
3 E2. Incrementar la 

retenció de clients
1

E3. Desplaçar el pes de 

la comunicació als 

mitjans online amb 

una estratègia 

segmentada 360º

3
E4. Penetrar i potenciar 

els canals de venda 

online (B2C / B2B)

3

E5. Incrementar el 

coneixement del 

mercat
2

E6. Augmentar el 

suport al sector 

per fer un millor 

màrqueting

1

E7. Augmentar 

significativament la 

cooperació amb el 

sector i altres 

organismes

2

E8. Incrementar el 

cercle d'influència de 

l’ACT a través d’un 

Consell de Direcció 

d’alt nivell

0
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Les 12 tàctiques amb un nivell d’implementació més alt

Nº Tàctiques Prioritat Progrés Estratègia a la que pertanyen

1 Catalunya “Advisors”
Mitjana-
baixa 4

E1: Innovar en l’àmbit del disseny de valor

2 Promoció i suport a DMCs Mitjana 4

3 Sistema de venda online Alta 4
E4: Penetrar i potenciar els canals de venda 

online
4 Sistema de venda física

Mitjana-
baixa 4

5
Sistema de marques, segells, productes avalats i 
rànquings

Molt alta 3 E1: Innovar en l’àmbit del disseny de valor

6 Programa de xarxes socials Mitjana 3

E3: Desplaçar el pes de la comunicació als 

mitjans online amb una estratègia 

segmentada 360º 

7 Campanyes de publicitat online i màrqueting viral Molt alta 3

8 Publicitat offline selectiva
Mitjana-
baixa 3

9 Banc Multimèdia Alta 3

10 Paraigües comunicatiu Molt alta 3

11 Captació de socis estratègics Alta 3
E7: Augmentar significativament la 

cooperació amb el sector i altres organismes
12 BBDD de professionals i empreses del sector Mitjana 3

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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Les 12 tàctiques amb un nivell d’implementació mig

Nº Tàctiques Prioritat Progrés Estratègia a la que pertanyen

1 Catalunya experiencial Molt alta 2 E1: Innovar en l’àmbit del disseny de valor

2 Gestió web catalunya.com Molt alta 2

E3: Desplaçar el pes de la comunicació als 

mitjans online amb una estratègia segmentada 

360º 

3 Aplicacions i campanyes de màrqueting mòbil Mitjana 2

4 Publicacions
Mitjana-
baixa 2

5 Continguts Molt alta 2

6 Visual i manual d’ús de la marca Catalunya Molt alta 2

7 Desenvolupa-ment de negoci Molt alta 2
E4: Penetrar i potenciar els canals de venda 

online

8 Sistema d'intel·ligència de mercat Molt alta 2 E5: Incrementar el coneixement del mercat

9 Formació a professionals
Mitjana-
baixa 2

E7: Augmentar significativament la cooperació 

amb el sector i altres organismes

10 Programa de premis al sector
Mitjana-
baixa 2

11 Màrqueting de l’ACT al sector Alta 2

12
Model de coordinació central-territorial i amb altres 
departaments

Molt alta 1

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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Les 10 tàctiques amb un nivell d’implementació més baix, 

desestimades o no implantades

Nº Tàctiques Prioritat Progrés Estratègia a la que pertanyen

1 Programa de satisfacció Mitjana 1
E2: Incrementar la retenció de clients

2 Programa de CRM Molt alta 1

3 Serveis d’assessorament al sector Mitjana 1
E6: Augmentar el suport al sector per fer un millor 

màrqueting
4 “Fam trips”, “workshops” i fires

Mitjana 
baixa 1

5 Nova organització ACT Molt alta 1
E7: Augmentar significativament la cooperació 

amb el sector i altres organismes

6 Programa “Holiday Manager” (1) Mitjana 0 E1: Innovar en l’àmbit del disseny de valor

7 Programa de relacions públiques Alta
E3: Desplaçar el pes de la comunicació als mitjans 

online amb una estratègia segmentada 360º 

8 Programa equip tecnologi@ Mitjana
E6: Augmentar el suport al sector per fer un millor 

màrqueting
9 Congrés Nacional de Màrqueting (2)

Mitjana 
baixa 0

10
Implementació d’un Consell de Direcció d’alt 
nivell (2)

Alta 0
E8: Incrementar el cercle d'influència de l’ACT a 

través d’un Consell de Direcció d’alt nivell

(2) Tàctica no realitzada

(1) Tàctica desestimada

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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Un seguit d’aspectes han jugat de forma determinant a favor /          

en contra de la implementació de les tàctiques

Convenciment
Està convençut de l’impacte positiu que tindrà la
implantació de la tàctica

1

Comprensió
Entén a la perfecció la tàctica i les passes que ha
de seguir per tal d’implementar-la

2

Capacitat i/o voluntat
Té els coneixements tècnics necessàries i/o la
voluntat d’adquirir-los per dur a terme el projecte

3

Valorat
El sector privat i/o altres col·laboradors estan
interessats i perceben valor en l’acció

4

Col·laboració
S’ha establert el marc de col·laboració adient, ja
sigui amb entitats, proveïdors, empreses , etc.

5

Recursos
La tàctica disposa dels recursos econòmics /
humans necessaris per la seva implementació

6

Alineament
Un insuficient alineament organitzatiu amb
l’estratègia dificulta la implantació de tàctiques

1

Lideratge
Mancança d’un lideratge fort i atreviment a
diferents nivells de l’organització

2

Orientació a activitats
La gestió excessivament basada en activitats
estressa a l’organització i no produeix resultats

3

Mentalitat
No existeix una voluntat de canvi, no es vol sortir
de la “zona de confort”

4

Assimilació
La tàctica no esta assumida dintre del “job to be
done” i només es vol marcar com a “realitzada”

5

Detall
Les tàctiques no estan descrites amb el suficient
detall com per entendre bé què s’ha de fer

6

+

-

Im
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Col·laboració externa
No es troba el suficient suport fora de
l’organització

7

Excessiva burocràcia
Els procediments de contractació (tecnologia i
d’altres) posen entrebancs a algunes tàctiques

8
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Lliçons apreses de cara a la implementació del nou Pla

Trasllat de l’estratègia a un pla

 Es requereix implementar un BSC, amb objectius, mesures i indicadors clars i raonables

Organització

 Es necessita un lideratge fort, que marqui clarament les prioritats, què es deixa de fer

 L’organització ha d’estar alineada amb l’estratègia 

 L’equip s’ha de fer seu el Pla, els seus programes i accions

Gestió de l’execució

 Les tàctiques han d’estar ben detallades

 Tot i que cada tàctica ha de tenir un únic responsable d’implementació, les tàctiques 
seran implementades, quan escaigui, per un equip multi-departamental

 La gestió de la implementació s’ha d’adreçar a la consecució de resultats i no a la 
realització d’activitats

 S’ha d’implementar de nou un sistema de seguiment i monitorització del procés 
d’execució del pla, com ara ha estat la “pissarra”
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Grau d’assoliment de les estratègies i tàctiques del PMTC (1/4)

Estratègies Tàctiques Grau d‘execució 2013-16

E1. Innovar en 

l’àmbit del disseny 

de valor

1.1. Catalunya experiencial 2

3
1.2. Sistema de marques, segells, 
productes avalats i rànquings 3

1.3. Catalunya ”advisors” 4

1.4. Programa “Holiday Manager” 0

1.5. Promoció i suport a DMCs 4

E2. Incrementar la 

retenció de clients

2.1. Programa de satisfacció 1

12.2. Programa de CRM 1

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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Grau d’assoliment de les estratègies i tàctiques del PMTC (2/4)

Estratègies Tàctiques Grau d‘execució 2013-16

E3. Desplaçar el pes 

de la comunicació 

als mitjans online 

amb una estratègia 

segmentada 360º

3.1. Campanyes de publicitat online i 

màrqueting viral 3

3

3.2. Programa de xarxes socials 3

3.3. Gestió del web catalunya.com 2
3.4. Aplicacions i campanyes de 

màrqueting mòbil 2

3.5. Programa de relacions públiques

3.6. Publicacions 2

3.7. Publicitat offline selectiva 3

3.8. Banc Multimèdia 3

3.9. Continguts 2
3.10. Visual i manual d’ús de la marca 

Catalunya 2

3.11. Paraigües comunicatiu 3
Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada

Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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Grau d’assoliment de les estratègies i tàctiques del PMTC (3/4)

Estratègies Tàctiques Grau d‘execució 2013-16

E4. Penetrar i 

potenciar els canals 

de venda online 

(B2C / B2B)

4.1. Desenvolupament de negoci 2

34.2. Sistema de venda online 4

4.3. Sistema de venda físic 4

E5. Incrementar el 

coneixement del 

mercat

5.1. Sistema d'intel·ligència de mercat 2 2

E6. Augmentar el 

suport al sector per 

fer un millor 

màrqueting

6.1. Serveis d’assessorament al sector 1

1
6.2. Fam trips, “workshops” i fires 1

6.3. Programa equip tecnologia@

6.4. Formació a professionals 2

6.5. Programa de premis al sector 2

6.6. Congrés nacional de màrqueting 0
Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada

Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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Grau d’assoliment de les estratègies i tàctiques del PMTC (4/4)

Estratègies Tàctiques Grau d‘execució 2013-16

E7. Augmentar

significativament la 

cooperació amb el 

sector i altres 

organismes

7.1. Model de coordinació central, 

territorial i amb d’altres departaments 2

2
7.2. Nova organització de l’ACT 1

7.3. Captació de socis estratègics 3

7.4. Màrqueting de l’ACT al sector 2
7.5. BBDD de professionals i empreses del 

sector 3

E8. Incrementar el 

cercle d'influència 

de l’ACT a través 

d’un Consell de 

Direcció d’alt nivell

8.1. Implementació d’un Consell de 

Direcció d’alt nivell 0 0

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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Grau d’execució de les tàctiques del PMTC 2013-2016

E1: Innovar en l’àmbit del disseny de valor (1/2)

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

1.1 Catalunya 

experiencial

• S’ha treballat principalment en a la identificació de més de 1000

activitats i experiències, i la estructuració de l’oferta turística per fer-la

més entenedora i experiencial al web Catalunya.com. Actualment

s’estan definint els itineraris per descobrir els atractius més destacats de

Catalunya atenent al temps disponible pel viatger.

• Tot i això encara hi ha feina important d’estructuració i de definició de la

“Unique Selling Proposition” de Catalunya, per a que quedi més clara i el

turista pugui identificar ràpidament les millors propostes en base a les

seves necessitats.

• De cara a l’actualització del Pla, s’ha d’aprofitar la bona feina feta,

reprendre l’essència original de la tàctica i acabar d’implementar-la

durant el propers anys.

2 

1.2 Sistema de 

marques, 

segells, 

productes 

avalats i 

rànquings

• S’ha fet un desplegament rigorós de marques i segells que ha generat

certa confusió tant en el sector com internament. Hi ha un total de 11

marques i 10 segells implantats i en procés d’implantació.

Malauradament, les marques havien de ser una eina de col·laboració

amb el sector privat, i més aviat, donat el propi estat de maduresa del

sector, han esdevingut uns Clubs de Producte millorats, ja que els adherits

han de satisfer un certs requisits. S’ha donat un pas decisiu constituint el

Comitè Tècnic de Marques i Segells que aplega els Patronats i altres ens

territorials. Amb ells s’han definit els requeriments de Marques i Segells.

• S’ha començat a treballar en el producte avalat i ja hi ha alguns

exemples de rànquings al Catalunya.com.

• De cara a l’actualització del Pla cal fer una simplificació del portafoli de

marques i segells i de la seva gestió. A banda d’això cal definir les

funcions del Comitè Tècnic en la implementació de marques i segells al

territori, tant en la captació de socis com en el màrqueting. També

caldrà donar directrius per a la implementació de productes avalats i

l’ampliació dels rànquings.

3 

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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E1: Innovar en l’àmbit del disseny de valor (2/2)

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

1.3 Catalunya 

“Advisors” (*)

• Durant el procés d’implementació es van analitzar diferents fórmules per

implementar la tàctica (basades en crear una xarxa de turistes amants

de la destinació per donar consell i fer recomanacions) però finalment no

es va trobar la manera de fer-ho, i es va decidir, desprès de la prova pilot

del “Ambassadors” CCB, reenfocar-la completament. S’ha implementat

un site d’Advisors amb testimonis de catalans que són referents en el seu

àmbit (Killian Jornet, germans Roca, Benedetta Tagliabue) i que reforcen

el posicionament de la marca i les prioritats. El site conté referències a

més de 80 influencers digitals (instagrammers, bloggers, filmmakers, etc.).

• De cara a l’actualització del Pla cal veure com es pot potenciar encara

més, donat que va en línia amb una orientació al màrqueting digital B2C.

4 

1.4 Programa 

“Holiday 

Manager”

• Es va comparar el cost d’implementació d’una eina de planificació

online amb el rendiment potencial que es podria obtenir, i es va decidir

desestimar la tàctica. Es va optar llavors per fusionar aquesta tàctica

amb la tàctica d’implementació d’una app, com a mitjà per oferir

continguts i permetre aprofitar més i millor l’estada a Catalunya.

• De cara a l’actualització del Pla, s’ha d’avaluar la reorientació d’aquesta

tàctica per tal d’oferir una millor experiència al usuari. Tot i això el

programa es fusionaria amb la tàctica relativa a la web Catalunya.com.

0 

1.5 Promoció i 

suport a DMCs

• El programa “Start – DMC Tourism” és una de les tàctiques més exitoses.

Fins ara s’han beneficiat 34 projectes i com a novetat aquest any es

poden presentar projectes relacionats amb els viatges de reunions i

incentius. Un dels factors que han jugat a favor de l'èxit de la tàctica ha

estat la col·laboració amb Acció per la seva implementació a través del

seu programa Pla Embarca de Start-Up Catalonia.

• De cara a l’actualització del Pla, s’hauria d’incrementar els recursos

dedicats en la línia de la especialització, fent programes a mida per

diferents segments (autònoms, empreses en fase de desenvolupament de

negoci i empreses que es volen internacionalitzar).

4 

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

(*) L’avaluació del grau d’implementació està fet envers la tàctica re-enfocada i no de la tàctica original que no s’ha implementat.

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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E2: Incrementar la retenció de clients

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

2.1 Programa de 

satisfacció

• La implementació del baròmetre de satisfacció ha estat complicada,

sobretot per un problema de contractació. Es disposa de la informació

de 8 països i s’ha fet accessible al sector. També es tenen plantejats

treballs de millora i les accions a desenvolupar, però no s’ha fet per

manca de recursos humans.

• De cara a l’actualització del Pla es recomana dotar de més recursos a la

tàctica, comunicar el Baròmetre i passar al terreny de l’acció, establint

les mesures amb el sector privat i els ens territorials per tal de millorar

l’experiència del turista.

1 

2.2 Programa de 

CRM

• La implementació de la tàctica ha trobat molts entrebancs, el principal

ha estat la por a incomplir amb la legislació en matèria de LOPD i en

segon lloc els propis sistemes d’informació. En l’àmbit de dades de

contactes professionals, s’ha aconseguit que els CPT hi introdueixin les

seves bases de dades, però per ara la eina de CRM és només un

repositori, i el seu mòdul d’explotació per a la gestió de campanyes

s’està implementant en aquests moments.

• De cara a l’actualització del Pla, aquesta tàctica ha de ser reforçada pel

que fa als seus recursos, i la implementació de les fases posteriors s’ha

d’abordar en els pròxims anys.

1 

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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E3: Desplaçar el pes de la comunicació als mitjans 

online amb una estratègia segmentada 360º (1/4)

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

3.1 Campanyes 

de publicitat 

online i 

màrqueting viral

• Per tal d’aterrar més les tàctiques de l’àmbit digital l’ACT va encarregar a

Roca Salvatella l’elaboració de la seva Estratègia i Pla d’Acció digital,

que ha seguit en gran part tot i les limitacions en recursos humans i

econòmics. Sense cap mena de dubte, a dia d’avui l’ACT ha

incrementat la seva comunicació online en comparació amb fa 5 anys i

es reconeguda pel seu caràcter innovador en aquest àmbit, però encara

s’ha de fer un desplegament més important que no es podrà assolir

sense un canvi de mentalitat a tots els nivells de l’ organització.

• De cara a l’actualització del Pla es recomana, d’una banda, i a un nivell

operatiu, “refrescar” l’estratègia digital existent, i d’altra banda, a un

nivell més estratègic, adreçar les limitacions de l’ACT donada la seva

estructura per fer el canvi necessari. A més a més, l’actualització del Pla

també haurà de fer suggeriments a l’hora d’establir un procés intern lògic

de definició d’objectius i estratègia de comunicació, enllaçant-ho amb el

recent Pla Editorial.

• D’altra banda s’ha de continuar amb la filosofia de l’Agència com a

facilitadora de bones pràctiques al territori que va establir el Pla Digital.

3 

3.2 Programa de 

xarxes socials

• El programa de xarxes socials “Catalunya Experience” s’ha implementat

amb èxit seguint un model descentralitzat del Facebook / Blogs en els CPT

(mitjançant agències) i centralitzat del Instagram i Youtube. S’ha

aconseguit que les xarxes siguin dels usuaris i cada dia s’etiqueten més de

600 imatges amb el hashtag catalunyaexperience. Han optat per fer

menys continguts, però d’interès i menys accions però que siguin d’alt

impacte, innovadores. Això implica estar pendent de les bones

pràctiques i experimentar, la qual cosa posa pressió en els recursos

humans i econòmics.

• De cara a l’actualització del Pla, de nou s’haurà de refrescar l’estratègia

digital existent per donar resposta als reptes que es plantegen: model de

creixement en xarxes socials, canals / plataformes de vídeo més adients,

aprofitament dels continguts existents, nous formats, realitat virtual, etc.

3 

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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E3: Desplaçar el pes de la comunicació als mitjans 

online amb una estratègia segmentada 360º (2/4)

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

3.3 Gestió web 

catalunya.com 

• Des de l’elaboració del Pla s’han fet millores a la pàgina web del

Catalunya.com, però hauria de continuar evolucionant per esdevenir

realment la plataforma central de l’estratègia digital de l’ACT, el lloc on

aterrin les accions de comunicació.

• De cara a l’actualització del Pla, és crític que es defineixi com ha de ser

la pàgina web del Catalunya.com i els recursos necessaris per a la seva

implementació.

2 

3.4 Aplicacions i 

campanyes de 

màrqueting 

mòbil

• S’ha llançat l’App “Visit Catalonia” amb un ampli ventall de continguts

per gaudir de Catalunya, disponible en 6 idiomes. Encara no s’ha anat

més enllà, ja que la tàctica proposava el llançament de campanyes de

comunicació (ofertes, novetats, etc.) a través de l’app i la seva

integració en el sistema d’intel·ligència de mercat per tal d’incrementar

el coneixement dels turistes.

• De cara a l’actualització del Pla, caldrà refrescar l’estratègia digital

existent i veure com es fa progressar i es treu rendiment a la inversió feta.

2 

3.5 Programa de 

relacions 

públiques

• En el 2015 es va contractar l’agència Weber Shandwick per implementar

un programa de relacions públiques a 3 països prioritaris: UK, Alemanya i

França. El programa es va aturar per manca de pressupost.

• De cara a l’actualització del Pla, es recomana reprendre de nou aquesta

tàctica i dotar-la del pressupost necessari, acompanyat d’una definició

del rol dels CPT, l’agència contractada i els serveis centrals.



3.6 Publicacions 

(*)

• S’ha fet una racionalització de la producció de publicacions i una feina

intensa d’identificació de les necessitats prioritàries de materials. Tot i això

encara es publica notòriament en fires i altres esdeveniments. La

digitalització s’inicia aquest any.

• De cara a l’actualització del Pla, es donaran directrius en aquest àmbit

segons les direccions estratègiques definides.

2 

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat

Publicacions: La directriu d’actualització del Pla “Reduir” fa referencia a les 
publicacions impreses 
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E3: Desplaçar el pes de la comunicació als mitjans 

online amb una estratègia segmentada 360º (3/4)

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

3.7 Publicitat 

offline selectiva

• Aquesta tàctica s’ha treballat en conjunt amb la tàctica 3.1 Publicitat

online, ja que les campanyes són integrades. S’ha seguit la directriu de la

tàctica que recomanava reduir el pes de la publicitat offline i

especialment la inversió en mitjans generalistes, afavorint els mitjans

especialitzats per públic o tipologia de producte.

• De cara a l’actualització del Pla, s’hauria de continuar la feina en

aquesta línia, cercant l’assessorament de professionals per tal

d’identificar els suports i mitjans més adients.

3 

3.8 Banc 

Multimèdia

• La tàctica està en marxa i s’ha fet una feina d’etiquetatge i de càrrega

de material. Tot i això, la tàctica recomanava enriquir el banc

multimèdia amb contingut d’elevada qualitat i ara per ara aquest

enriquiment no s’aprecia suficientment al web catalunya.com, que és

l’aparador de la destinació.

• De cara a l’actualització del Pla, es recomana augmentar la inversió en

aquesta tàctica.

3 

3.9 Continguts

• S’ha treballat d’una manera molt intensa en la generació de continguts,

especialment mitjançant la contractació d’empreses externes. Aquest és

el primer pas, però desprès el contingut s’ha d’indexar i s’ha d’integrar en

una BBDD pel seu aprofitament posterior.

• De cara a l’actualització del Pla s’ha d’adreçar la necessitat de generar

continguts d’una manera coordinada i el seu emmagatzematge integrat.

2 

3.10 Visual i 

manual d’ús de 

la marca 

Catalunya

• Al 2016 es va fer un estudi de marca que conclou que l’actual visual es

correspon amb la imatge intencionada que vol projectar Catalunya, tot i

que requereix d’un “baseline” que l’ajudi a identificar-se amb el visual

d’una destinació turística.

• De cara a l’actualització del Pla, un cop s’hagi definit el paraigües

comunicatiu (“big idea”), s’haurà de contractar la integració en el visual i

l’elaboració del seu manual d’ús.

2 

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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E3: Desplaçar el pes de la comunicació als mitjans 

online amb una estratègia segmentada 360º (4/4)

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

3.11 Paraigües 

comunicatiu

• A l’estudi de marca del 2016 s’ha testejat el paraigües comunicatiu

suggerit en el Pla: “El lloc on t’agradaria viure” amb bons resultats però

també amb matisos. Està previst que durant el mes de juny del 2017, la

firma a qui se li ha fet l’encàrrec presenti les seves propostes de paraigües

comunicatiu.

• De cara a l’actualització del Pla, s’establiran les pautes necessàries

depenent de l’estat del procés de disseny.

3 

3.12 Pla Editorial 

(*)

• Durant la implementació l’Agència ha considerat necessari

desenvolupar, amb el suport d’una firma especialitzada, un Pla Editorial

per establir un procediment de treball que permeti treballar en equip a

l’hora de generar el Pla Anual de Continguts.

• De cara a l’actualització del Pla, s’inclourà i s’establiran les passes per a

la seva implementació.

No aplica (*) 

(*) Aquesta no és una tàctica inclosa inicialment al PEMC, i es per això que no s’avalua la seva implementació.

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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E4: Penetrar i potenciar els canals de venda online

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

4.1 

Desenvolupa-

ment de negoci

• S’ha fet un treball intens de mapping dels intermediaris a cadascun dels

mercats i s’ha elaborat un pla de treball amb els CPT. S’ha volgut anar

mes enllà del co-màrqueting i oferir suport a la comercialització, i és amb

aquest objectiu que s’han fet presentacions del destí i workshops en

origen als partners potencials. S’ha arribat a un acord multi-mercat amb

Hotelbeds, es treballa amb Virtuoso i s’està treballant amb un acord amb

C-Trip. Tot i l'immens esforç fet, l’organització sent que no s’han assolit els

resultats desitjats.

• De cara a l’actualització del Pla, és necessari redefinir la tàctica, aterrar-

la bé i compartir-ho amb l’equip de mercats perquè tothom comprengui

bé el sentit de la tàctica i el seu rol en a la implementació.

2 

4.2 Sistema de 

venda online

• L’ACT ha implementat una plataforma de reserva online

(experience.Catalunya.com), on a dia d’avui hi ha més de 350

experiències, de diferent complexitat i nivell de preu. Tal i com deia la

tàctica, s’ha intentat aplegar propostes amb un caràcter experiencial,

en línia amb les prioritats de producte establertes al Pla. També s'està

valorant la possibilitat d’activar el mòdul B2B de la plataforma.

• De cara a l’actualització del Pla, s’han d’avaluar les possibilitats de

creixement i evolució de la plataforma. El valor de les vendes realitzades

és encara petit i s’ha d’adreçar la promoció de la pàgina des de totes les

plataformes a disposició de l’ACT.

4 

4.3 Sistema de 

venda física

• S’han aprofitat les oficines turístiques de la DGT, tal i com recomanava el

Pla, per distribuir les experiències turístiques i comercialitzar productes de

la terra d’una elevada qualitat mitjançant un acord amb el proveïdor

Catalunya Gourmet. També s’està valorant la possibilitat d’obrir una

botiga online i estar més presents a oficines que no són de la DGT.

• De cara a l’actualització del Pla, al igual que amb el sistema de venda

online, caldrà avaluar possibilitats de creixement com les ja

contemplades per l’equip a càrrec d’aquests sistemes.

4 

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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E5: Incrementar el coneixement del mercat

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

5.1 Sistema 

d'intel·ligència

de mercat

• S’ha fet un esforç molt intens, però els recursos humans dedicats són

insuficients per implantar i gestionar un sistema d'intel·ligència de mercat

com el que requereix l’ACT per prendre decisions amb el màxim rigor

tècnic i oferir valor a la industria catalana.

• Tot i això s’han comissionat i produït un bon nombre d’informes

(seguiment de marca, estudis de mercat, baròmetre de satisfacció, etc.).

Alguns d’aquests documents s’han quedat d’us intern, altres s’han

distribuït als ens territorials i altres s’ha compartit amb el sector i els afiliats /

adherits. Està en marxa la plataforma extranet per a la difusió dels

documents als afiliats / adherits.

• Existeix un sentiment a l’organització de que la informació produïda no és

aprofitada pel sector, que és en realitat el seu principal destinatari.

• D’altra banda hi ha una licitació en marxa per portar a tota Catalunya la

plataforma estadística que funciona a la Costa Daurada, ja que cada

vegada hi ha més dubtes amb la informació que arriba del INE.

• De cara a l’actualització del Pla, es recomana donar a aquest tàctica la

prioritat que requereix, i tenint en compte la feina ja feta, planificar la

seva evolució per assolir la situació desitjada.

2 

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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E6: Augmentar el suport al sector per fer un millor 

màrqueting (1/2)

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

6.1 Serveis 

d’assessorament 

al sector

• En aquests moments s'està redefinint la carta de serveis al sector. S’han

fet unes sessions de “focus group” amb empreses del sector per tal de

comprendre millor les seves necessitats i com l’ACT pot donar resposta

amb serveis orientats a fer créixer el seu negoci.

• De cara a l’actualització del Pla, es redefiniran les passes per tal de

formalitzar i implementar la carta de serveis al sector.

1 

6.2 “Fam trips”, 

“workshops” i 

fires

• No s’ha aconseguit reduir la presencia de Catalunya a fires, però tampoc

no s’ha augmentat. Els “Workshops” i els fam trips continuen essent les

principals eines de màrqueting B2B, tot i que són més focalitzats. Els

formats genèrics es reserven pels mercats llunyans. S’ha fer un esforç per

introduir eines de seguiment de la efectivitat de les accions, especialment

de “press trips” i “workshops”, encara que la resposta és molt baixa. No es

fa seguiment del resultat de les fires.

• De cara a l’actualització del Pla, es donaran directrius en aquest àmbit

segons les direccions estratègiques definides.

1 

6.3 Programa 

equip 

tecnologi@

• Es va fer una anàlisi dels possibles serveis en l’àmbit de la tecnologia que

es podrien oferir al sector, així com el seu model de negoci. Es va

desestimar per manca de pressupost.

• De cara a l’actualització del Pla es tractarà en conjunt amb la tàctica

referent a la Carta de Serveis al Sector.



6.4 Formació a 

professionals

• Hi ha hagut una continuïtat amb la formació a professionals durant els

últims anys. Es va considerar fer un acord amb una escola de negocis

com ara ESADE però era complicat. També es va intentar fer un pla de

formació en conjunt amb la DGT i Patronats, però no es va arribar a un

acord. La formació genera molt de desgast i sembla que el sector no

valora suficientment la formació.

• De cara a l’actualització del Pla es tractarà en conjunt amb la tàctica

referent a la Carta de Serveis al Sector.

2 

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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E6: Augmentar el suport al sector per fer un millor 

màrqueting (2/2)

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

6.5 Programa de 

premis al sector

• L’ACT aprofita la Jornada del Dia Mundial del Turisme per lliurar els premis

al sector. Tot i això, la filosofia de la tàctica, que era incrementar la

competitivitat del sector, no sembla que hagi estat implementada.

• De cara a l’actualització del Pla es tractarà en conjunt amb la tàctica

referent a la Carta de Serveis al Sector.

2 

6.6 Congrés 

Nacional de 

Màrqueting

• Aquesta tàctica no ha estat implementada. Ara mateix es vol integrar

com a una acció dintre de la tàctica 7.4 Màrqueting de l’ACT al sector,

aprofitant el Dial Mundial del Turisme.

• De cara a l’actualització del Pla es proposa tractar aquesta tàctica amb

la tàctica referent a la Carta de Serveis al Sector.

0 

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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E7: Augmentar significativament la cooperació amb el 

sector i altres organismes (1/2)

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

7.1 Model de 

coordinació 

central-territorial

i amb altres 

departaments

• Es varen organitzar 2 sessions amb Patronats i altres ens territorials per tal

d’arribar a una entesa i assolir una millor coordinació, però les trobades

no varen generar l’acord esperat. S’ha fet algun petit pas en àmbits

concrets, com és ara el Comitè Tècnic de Marques i Segells on seuen els

Patronats i altres ens, i que ha servit fins ara per consensuar requeriments

però que ha d’evolucionar envers un rol de coordinació per a la

captació de socis i el màrqueting de marques i segells.

• D’altra banda, el CCB també ha implementat un Comitè Tècnic on seuen

els CB territorials i es posen en comú i consensuen els plans d’acció.

• De cara a l’actualització del Pla s'haurà d’aprofundir en les funcions i les

possibles vies de coordinació, així com en les passes a fer per arribar a la

situació desitjada.

2 

7.2 Nova

organització 

ACT

• S’ha implementat una nova estructura organitzativa, que ha resultat no

ser cent per cent fidel a l’estructura original proposta en el Pla.

• De cara a l’actualització del Pla, es faran les recomanacions necessàries

a l’àmbit organitzatiu per tal d’afavorir la implementació del Pla.

1 

7.3 Captació de 

socis estratègics

• En la seva fase inicial s’ha fet un esforç per captar com a partners,

sponsors o col·laboradors un seguit d’empreses que reforcen la marca

Catalunya. A dia d’avui hi ha 10 grans acords signats dels quals es fa

seguiment. Internament, l’opinió és que la feina s’ha de continuar però

que no hi ha gaire recorregut.

• De cara a l’actualització del Pla, es donaran directrius en aquest àmbit

segons les direccions estratègiques definides.

3 

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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E7: Augmentar significativament la cooperació amb el sector i 

altres organismes (2/2)

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

7.4 Màrqueting

de l’ACT al 

sector

• S’ha implementat una plataforma de comunicació amb el sector que

incorpora l’actualització permanent del portal corporatiu, així com d’altres

eines de comunicació com ara el bolletí al sector o els comunicats

sistemàtics. Aquest any s’ha desplegat el Twitter corporatiu com a mitjà de

relació addicional.

• La sensació interna és que s’han fet molts progressos i es comunica amb

assiduïtat a un nombre important d’empreses, però tot i aquests esforços,

sempre responen els mateixos.

• De cara a l’actualització del Pla, es faran les recomanacions necessàries en

l’àmbit de la relació amb el sector, segons les direccions estratègiques

definides en a l’àmbit de cartera de serveis i model de relació.

2 

7.5 BBDD de 

professionals i 

empreses del 

sector

• S’ha fet un bolcat per part dels CPT a la BBDD del CRM de les seves bases de

dades personals de professionals. Aquest repositori també inclou les dades

dels clients de l’ACT. Hi ha una altra BBDD dels contactes d’empreses a

Catalunya que supera els 30.000 registres i que s’utilitza per fer els comunicats.

Com ja s’ha comentat a la tàctica 2.2 Programa de CRM, el mòdul

d’explotació per a la gestió de campanyes s'està implementant en aquests

moments.

• De cara a l’actualització del Pla, es proposa tractar aquesta tàctica amb la

tàctica referent al CRM.

3 

7.6 Projectes 

Europeus

• S’ha fet una feina molt important per identificar entitats i oportunitats. Ara

mateix l’ACT participa activament, entre d’altres, en els següents projectes:

Accentgastronomy, Wildsea Europe, Eurovelo i Hiking Europe, aquest darrer

liderat per l’ACT.

• De cara a l’actualització del Pla, s’ha de veure quines marques i segells

poden tenir una projecció més internacional, a més de veure on cauen els

projectes existents i s’han d’establir unes normes de cara a futur.

No aplica (*) 

7.7 Sistema de 

gestió per 

objectius

• S’han establert objectius a nivell de línies estratègiques, que s’aterraran a

nivell persona / competència durant l’any 2017.

• De cara a l’actualització del Pla, aquesta tàctica esdevindrà el Balanced

Scorecard de la implementació de les iniciatives del Pla.

No aplica (*) 

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat

(*) Aquestes no són tàctiques incloses inicialment al PEMC, i es per això que no s’avalua la seva implementació.
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E8: Incrementar el cercle d'influència de l’ACT a través 

d’un Consell de Direcció d’alt nivell

R: Redefinir, A: Augmentar, R: Reduir, M: Mantenir, E: Eliminar

Tàctiques Comentaris

Grau

d'implementa

ció 

2013-2016

Directriu 

d’actualització al Pla

R A R M E

8.1 

Implementació 

d’un Consell de 

Direcció d’alt 

nivell

• S’ha fet un treball de definició de diferents escenaris d’implantació i al

final es va desestimar la tàctica, ja que comportaria canvis en la Llei.

• De cara a l’actualització del Pla, es faran les propostes adients segons les

direccions estratègiques definides.

0 

Nota: Ideograma en vermell; acció reorientada
Llegenda Grau 
d'execució No realitzat A AA AAA Finalitzat
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Annexos: Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya

Anàlisi 
Estratègica

C
Suport de les 

iniciatives

DB
Organització i 

Pressupost

E

A.1 Introducció i resum de resultats

A.2 Avaluació del progrés del PMTC 2013-2016

A.3 Conclusions

A
Balanç d’Execució del PMTC 2013-16

Resultats de 
les entrevistes 
i sessions amb 

l’ACT
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Principals causes d’un progrés elevat en l’execució del PMTC

Imatges lliures de drets d’autor sota la llicència Creative Commons CC0. Font: https://everypixel.com/

Comprensió
Entén a la perfecció la tàctica i 
les passes que ha de seguir per 
tal d’implementar-la. 

Capacitat i/o voluntat

Té els coneixements tècnics 

necessàries i/o la voluntat 

d’adquirir-los per dur a terme el 

projecte.

Convenciment
Està convençut de l’impacte 
positiu que tindrà la implantació 
de la tàctica. 

Col·laboració 

S’ha establert el marc de 

col·laboració adient, ja sigui 

amb entitats, proveïdors, 

empreses , etc.

Recursos

La tàctica disposa dels recursos 

econòmics / humans necessaris 

per la seva implementació

Valorat

El sector privat i/o altres 

col·laboradors estan interessats i 

perceben valor en l’acció

https://everypixel.com/
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Principals causes d’un progrés baix en l’execució del PMTC

Imatges lliures de drets d’autor sota la llicència Creative Commons CC0. Font: https://everypixel.com/

Lideratge
Mancança d’un lideratge 
fort i atreviment a diferents 
nivells de l’organització

Detall

Les tàctiques no estan 

descrites amb el suficient 

detall com per entendre bé 

què s’ha de fer

Assimilació

La tàctica no esta assumida 

dintre del “job to be done” i 

només es vol marcar com a 

“realitzada” 

Alineament

Un insuficient alineament 

organitzatiu amb 

l’estratègia dificulta la 

implantació de tàctiques 

Excessiva burocràcia

Els procediments de 

contractació (tecnologia i 

d’altres) posen entrebancs 

a algunes tàctiques

Mentalitat

No existeix una voluntat de 

canvi, no es vol sortir de la 

“zona de confort”

Orientació a activitats

La gestió excessivament 

basada en activitats 

estressa a l’organització i no 

produeix resultats

Col·laboració externa

No es troba el suficient 

suport fora de l’organització 

https://everypixel.com/
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Lliçons apreses de cara a la implementació del nou Pla

Trasllat de l’estratègia a un pla

 Es requereix implementar un BSC, amb objectius, mesures i indicadors clars i raonables

Organització

 Es necessita un lideratge fort, que marqui clarament les prioritats, què es deixa de fer

 L’organització ha d’estar alineada amb l’estratègia 

 L’equip s’ha de fer seu el Pla, els seus programes i accions

Gestió de l’execució

 Les tàctiques han d’estar ben detallades

 Tot i que cada tàctica ha de tenir un únic responsable d’implementació, les tàctiques 
seran implementades, quan escaigui, per un equip multi-departamental

 La gestió de la implementació s’ha d’adreçar a la consecució de resultats i no a la 
realització d’activitats

 S’ha d’implementar de nou un sistema de seguiment i monitorització del procés 
d’execució del pla, com ara ha estat la “pissarra”
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Implicacions per millorar la implementació
Lliçons Implicacions per a millorar la implementació del pla

Necessitat d’implementar un BSC
La posada en marxa d’un BSC permet vincular un conjunt d’objectius, mesures i
indicadors (KPIs) amb les iniciatives i accions a desplegar, facilitant la traducció de
l’estratègia en un pla i el posterior seguiment de l’execució.

Es necessita un lideratge fort
El lideratge es el motor per a conduir les organitzacions cap a la millora i la
consecució dels objectius.

L’organització ha d’estar alineada
amb l’estratègia

L’alineament de l’organització amb l’estratègia és la clau per a la correcta
implementació d’un pla. L’alineament ha de cercar la sincronització dels esforços
dels departaments amb la visió i estratègia, vincular la feina diària de l’equip de
treball a l’assoliment dels resultats clau per a l’organització i orientar-se a les
necessitats dels clients i grups pels quals generem valor,

L’equip s’ha d’apropiar el Pla, els
seus programes i accions

La implementació requerirà de reunions bilaterals amb els responsables d’executar els
programes, per plantejar opcions de com abordar-los i escollir la més idònia

Les tàctiques han d’estar ben
detallats

El projecte ha d’incloure una descripció clara dels resultats que s’espera obtenir, de
les tasques i activitats necessàries i la seva vinculació, així com els elements que
utilitzarem per monitoritzar-lo. Això donarà una idea de la complexitat que existirà
durant l’execució

Implementació en equip

Les tàctiques han de tenir un responsable, però sovint la seva implementació
requereix de l’involucració de persones de diferents departaments. Es per això que es
definiran equips de treball multi-departamentals, per afavorir el treball en equip i la
consecució de resultats.

La gestió basada en resultats i no
activitats

La gestió basada en resultats és un enfocament on les organitzacions dissenyen,
executen i monitoritzen els seus serveis (així com els processos i mètodes associats que
utilitza) de manera que contribueixen a assolir els resultats esperats.

Necessitat d’un sistema robust de
seguiment de l’execució del pla

El sistema de seguiment és una eina clau de gestió i presa de decisions en el procés
d’execució d’un pla. Facilita el seguiment de les tasques realitzades i avaluar el grau
d’assoliment dels resultats. Permet identificar desviacions respecte a les fites previstes i
proposar mesures correctores i preventives per assegurar l’assoliment dels objectius.


