
AGENCIA DE GESTIÓ DE 
DESTÍ TURISTIC TARRAGONA 365



NOU MODEL DE GESTIÓ 
TURÍSTICA  CIUTAT DE 
365 DIES

MODEL GESTOR DE DESTI TURISTIC

Un model, basat en la cooperació empresarial, en la que la comunicació interna entre els seus membres estaria garantida,
facilitaria una major capacitat per desenvolupar productes turístics al millorar la detecció i combinació dels recursos i
possibilitats de les empreses i serveis públics. Per tant, l'èxit recaurà en la capacitat de la destinació d'articular aquest nou
ens gestor cooperatiu que organitzi a tots els protagonistes del turisme, directes i indirectes, amb la finalitat d'oferir als
visitants els seus millors valors diferencials i el major aprofitament d'oportunitats.

EL PROJECTE
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“La cooperació públic privada es la clau de l'èxit.”

ELS ACTORS

AJUNTAMENT

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

1 3
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XARXA DE COOPERACIÓ 
EMPRESARIAL

2

EMPRESARIS AGENCIA

GESTOR DESTI TURISTIC 
TARRAGONA 365



ELS PAPERS

PATRONAT TURISME

Es un ens propi de l'Administració local que governi en la destinació.
Actualment el model jurídic més defensat per a la constitució d'un
model de gestió turística d'una destinació és el de Societat Pública, pel
dinamisme que suposa l'execució de les activitats de planificació, de
desenvolupament de productes, de promoció i de comunicació turística
de la destinació.

DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION

XARXA EMPRESARIAL AGENCIA DE GESTIÓ
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XARXA DE COOPERACIÓ EMPRESARIAL GESTOR DE DESTÍ TURÍSTIC

Com a interlocutor consultiu vàlid entre el sector privat de la destinació i la
D.M.O. després de la seva corresponent reglamentació interna, havent de
tenir una representativitat el més universal possible de tota l'oferta turística
de serveis empresarials. El desenvolupament sostenible i eficient d'una
destinació turística no és un repte que sigui possible afrontar-se amb
eficàcia i competitivitat en solitari.

Les Xarxes de Cooperació Empresarial es caracteritzen per l'existència d'una
pluralitat d'acords entre diversos participants, bé siguin empreses o entre
aquestes i un altre tipus d'institucions públiques i privades.

Les diferents formes organitzatives resultants, varien depenent del grau de
compromís de la cooperació i del nivell d'implicació entre les parts. No
obstant això, per superar l'atribut de feblesa estructural d'aquestes
organitzacions, es fa necessari formular unes estratègies i objectius comuns,
que regulin i delimitin l'àmbit de cooperació de la Xarxa.

Com figura professional, especialitzada, externa i independent, catalitzarà i
coordinarà la interrelació entre la D.M.O. i la Xarxa de Cooperació
Empresarial. Te de ser una organització professional triada per consens entre
la D.M.O. i la Xarxa.

Treballarà coordinant de forma dinàmica la feina dels diferents actors
actuant amb una visió estratègica i flexible per poder reaccionar amb
rapidesa als canvis del mercat.

Contribuirà en la tasca de gestionar el desenvolupament de continguts
turístics en un espai territorial determinat, gestionant el seguiment de la
planificació, sostenibilitat i participació municipal proposada.

Serà la figura que dirigeixi i coordini els objectius proposats en els Convenis
de Col·laboració entre el Patronat de Turisme i la Xarxa Empresarial.



DISSENY OBJECTIUS CONVENI GESTIÓ DEL CONVENI

Disseny i lideratge municipal

El Patronat dissenya la planificació estratègica, i en definitiva les
polítiques de desenvolupament i promoció turística consensuades
amb la Xarxa de Cooperació Empresarial, consensuant acords entre
totes les opinions dels protagonistes de la destinació, igual que la
seva interlocució amb les autoritat municipal.

En definitiva, serà la figura que dirigeixi i coordini els objectius
proposats del Conveni de Col·laboració. D'aquí l'alta capacitat de
lideratge que aquest ens gestor ha de demostrar

Conveni

Serà l'instrument de cohesió entre la Xarxa Empresarial i el Patronat
de Turisme,. Són els que posaran el nivell de vinculació i de
prescripció de la relació entre tots dos, quant a l'execució del seu
contingut.

Concretament, aquests Convenis regularan preferentment l'execució
de les accions concretes dels Plans Estratègics de Turisme, els Plans
de Desenvolupament de Productes Turístics i els Plans Directors de
Màrqueting.

A més el model d'implantació de Convenis de Col·laboració obre la
possibilitat de convenir amb altres Administracions, Organismes o
Institucions de diferents àmbits territorials o sectorials.

Gestió dels objectius

El Gestor de Destinació ha de facilitar al Patronat Municipal de
Turisme l'aplicació d'aquesta planificació estratègica, i en definitiva
les polítiques de desenvolupament i promoció turística consensuades
amb la Xarxa de Cooperació Empresarial és a dir, consensuant acords
entre totes les opinions dels protagonistes de la destinació, igual que
la seva interlocució amb les autoritats públiques.

En definitiva, serà la figura que dirigeixi i coordini els objectius
proposats del Conveni de Col·laboració. D'aquí l'alta capacitat de
lideratge que aquest ens gestor ha de demostrar.
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EL DESENVOLUPAMENT



L’Agencia, gestora de destí turístic Tarragona 365, te de
ser una estructura reduïda empresarial en format de
Think tank que pensi en els productes turístics que
podrien funcionar a Tarragona d’acord amb els
operadors turístics i les possibilitats de la ciutat.

Tindrà la tasca de coordinació, producció i gestió de
llançament de les propostes plantejades. Externalitzant
en operadors locals el model de negoci. Es tracta de ser
una promotora d’iniciatives que es desenvolupin en
l’emprenedoria de la ciutat.

Es recolzarà en l’estructura del Patronat municipal de
turisme per les sinergies de la captació de mercats,
proposant models d’altres ciutats en experiències d'èxit.

THINK TANK

DESENVOLUPAMENT PROPOSTES

CREACIÓ DE PRODUCTES

CAPTACIÓ DE NOUS MERCATS

EXTERNALITZACIÓ EMPRESARIAL

1

2

3

4

5
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LA FORMULA  

ELS EXEMPLES A SEGUIR
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DESTI TURISTIC 

TARRAGONA 

365 AIE

Ajuntament

Associació

Campings

Port

EdT

Ass. Hotels

TAATH

Proposem la creació de una Agrupació d’interès
econòmic, on la facilitat d’incorporar membres que
puguin ser del interès comú de la part fundacional que en
participin facilitarà la seva gestió:

Els membres es podran comprometre, o no, a una
aportació econòmica anual pel sosteniment de
l’organització, que com hem comentat en l’apartat
anterior tindria que ser bastant lleuger i autosuficient.

El territori te exemples de bon funcionament d’un model
similar en la constitució del Consorci del Camp, que en la
seva formula era un ens amb personalitat jurídica pròpia,
però que responia en el seu funcionament a la suma de
les parts, administracions locals, diputació, consells
comarcals, port, organitzacions empresarials i sindicals.

Igualment creiem que seria oportú que aquesta AIE
podes ser participada per l’ajuntament de Tarragona, o el
Patronat municipal de turisme, per Empresaris de
Tarragona, i pel Port. Tot entenent que es tracta d’un
projecte molt emmarcat en la ciutat de Tarragona

EL MODEL JURIDIC PROPOSAT: AIE

16
16



COMERÇ

ALLOTJAMENTS

ESPORTSTRANSPORT

CULTURA

El turisme no és un sector, sinó una suma de molts sectors, tant productius com no productius, tant privats com públics. Durant la seva experiència,
el turista interactua de manera directa com a client o com a usuari amb sectors com ara el transport, l’allotjament, les activitats d’oci, els esports, el
comerç, la cultura, l’alimentació, el medi natural, el coneixement, la salut..., per posar alguns exemples. La interacció directa del turista amb
pràcticament tots els sectors de la nostra societat és el factor que configura i defineix la gran transversalitat del turisme a diferència de qualsevol
altre sector. Els turistes són veritables “ciutadans temporals” que utilitzen els serveis públics i són clients directes dels sectors productius del país.
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L’EXIT: LA TRANSVERSALITAT

TARRACO VIVA

PATRIMONI HUMANITAT

MALL URBÀ

ACOLLIMENT CREUERS

HOTELS I CAMPINGS

APARTAMENTS

TRENET TURISTIC

TAXIS I AUTOBUSUS

EQUIPAMENTS JJMM

CLUBS PRIVATS

RESTAURANTS

MUSEUS

BOTIGUESPLATGES

PORT ESPORTIU

TAXIS

ESPECTACLES

UNIVERSITAT
HOTELS

CAMPINGS

APARTAMENTS

XARXES SOCIALS
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PROPOSTES DE PRODUCTES  

Gestió de les pantalles d’informació
distribuïdes en diferents punts de la
ciutat. Amb contingut de
informació turística / comercial de
ciutat / municipal.

Gestió de la recepció de creuristes i
pacs gestionats des del punt de
recepció.

Gestió de les visites als edificis
patrimonials cultural de la ciutat.

Gestió d'esdeveniments
gastronòmics Km.0. Ens espais
habilitats amb cuines convidats per
temporades, a l’estil d’exposicions
d’art.

COMUNICACIÓ EN 
PANTALLES LED

GESTIÓ ZAC
MOSTRES 

GASTRÓNOMIQUES
GESTIÓ TURISTICA 

EDIFICIS PATRIMONI

Gestió de les rutes turístiques amb
acords amb el transport urbà.

Establir i gestionar les
negociacions per tal d’obtenir
l’establiment a Tarragona de
col·leccions internacionals d’art.

Establir i gestionar les
negociacions per tal d’obtenir
esdeveniments interessants per la
ciutat de recorregut internacional.

Gestió d’una targeta urbana per
facilitar als turistes les visites i
consums en establiments públics i
privats de la ciutat.

GESTIÓ DEL BUS 
TURISTIC

ATRACCIÓ DE 
COLECCIONS D’ART

GESTIÓ DE LA 
TARRAGONA CARD

ATRACCIÓ 
ESDEVENIMENTS

Gestió de les rutes turístiques pel
territori de proximitat, incorporant
nous actors al model turístic:
Bodegues, restauradors,
paisatges...

Gestió dels welcome pacs i atenció
continuada als col·lectius
d’estudiants que escullen
Tarragona per les seves estades:
Erasmus, xinesos, màsters...

Gestionar en qualitat de agencia
receptiva totes les possibilitats que
donarà el Turisme esportiu, després
dels JJMM, amb les instal·lacions
municipals o privades.

TARRAGONA te de ser cicerone
d’altres ciutats del mon Patrimoni
de la Humanitat que vulguin
participar en l’esdeveniment de la
CIUTAT CONVIDADA.

EMISOR DE 
RUTES KM.0

TURISME D’ESTUDIS
MOSTRA DE 

CIUTATS P.H.
TURISME ESPORTIU
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Gestió turístic-cultural del Patrimoni dependent del Museu
d'Història de Tarragona. Àrea de Cultura de l'Ajuntament de
Tarragona. El Museu d'Història administra, actualment, deu
monuments romans de la ciutat i edificis restaurats d'època
moderna. Desenvolupa quatre funcions bàsiques i
imprescindibles, i que sempre han de ser responsabilitat de
l'administració pública:

1. Manteniment de les instal·lacions dels recintes. 

2. Coordinació dels Projectes de Recuperació, 
Integració i rehabilitació dels monuments i Béns 
patrimonials. Aconseguir Finançament.

3. Relacions amb els Diferents Departaments i 
Administracions que treballen amb patrimoni 
immoble directament o indirectament. 

4. Investigació, divulgació, publicacions, arxiu.

Cap a un model 
innovador, 

Tarragona icona 
turística

Hi ha una oportunitat per millorar la prestació de serveis al
visitant en els monuments passant del concepte de
prestació de serveis a la generació d'experiències
turístiques en funció de diferents segments de mercat.

QUE POT FER L’AGENCIA

GESTIÓ VISITANTS

De la mateixa manera que s’externalitza l'atenció en les 
oficines turístiques es pot externalitzar la prestació de 
serveis d'atenció al visitant en els monuments,. OFERINT  
diferents serveis al visitant: visites lliures, guiades, 
audioguiades , teatralitzades... 

Captació de mercat, en la mesura que es comercialitzi i es
captin més visitants als monuments, es generen més
ingressos per a l'Ajuntament, fomentant amb un cànon
variable aquesta funció de l'empresa encarregada de la
prestació de serveis.



L'èxit recaurà en la capacitat de la destinació d'articular aquest nou ens

gestor cooperatiu que conjumini i organitzi a tots els protagonistes del

turisme, directes i indirectes, amb la finalitat d'oferir als visitants els seus

millors valors diferencials i el major aprofitament d'oportunitats.

Paral·lelament a aquesta articulació entre tots els agents turístics que

interactuen en la destinació, cal ser prou hàbil per millorar l'eficàcia del

model, coordinant les oportunitats i iniciatives amb les diferents àrees del

sector públic, aplicant el principi de transversalitat entre les diverses

administracions.

Alhora, l'èxit d'aquest model quedarà plenament consolidat quan s'articuli

l'entrada a l'opinió de la societat civil, mitjançant la cooperació en

programes de sensibilització, reforçant així l'hospitalitat de la destinació

de tal forma que consolidi una bona qualificació del viatge per part del

visitant. Això repercutirà de forma directa en una major fidelització de la

demanda convertint als turistes en els seus millors prescriptors.
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TARRAGONA,
LET’S COME BACK!!!


