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Regidoria d' Educació 
i Turisme 

Pla,.a de Sant Jaume, 1 
08002 Barcelona 
Tel. 34 3 / 402 73 96 
Fax 34 3 / 402 73 99 

El 22 de desembre de 1995 aquest Consell Plenari va fer l'aprovació inicial del Pla d'Acció 
Municipal 1996-1999 (i aprovat definitivament el 15 de marv de 1996), on s'especificava 
l'actuació de l'Ajuntament en el camp del turisme, i que resumidament es concretava en els 
següents aspectes: 

1- Posicionar la ciutat en els mercats emissors: consolidar Turisme de Barcelona i 
estudiar noves línies de finanvament; consolidar la ciutat com a una de les primeres ciutats 
europees seu de :tires i congressos; i potenciar les activitats económiques vincularles als 
serveis de 11eure, turisme, hostelería i cultura per tal d'incrementar el nombre de visitants, la 
seva estada (coro, per exemple, incloure Barcelona dins els circuits deis principals tours 
operadors especialitzats, promoure programes especialitzats -cap de setmana, turisme 
escolar i juvenil, cultural-, promoure Barcelona coro base de creuers o impulsar programes 
que consolidin Barcelona coro capital turística de la Mediterrarua). 

2- Consolidar els nivells de serveis i de qualitat existents: amb l'objectiu de Barcelona 
una ciutat de qualitat en l'oferta turística mitjan9ant programes de nova retolació deis 
principals punts d'interés turístic, d'un seguiment de la qualitat en !'oferta hotelera i de 
restauració, de campanyes d'embelliment de la ciutat o de programes específics de seguretat 
per als principals indrets d'interés turístic, firal o congressual. 

3- Millorar l'oferta de nous equipaments i infrastructures: i que van des deis grans 
equipaments de tipus cultural (com el Teatre Nacional, el Liceu o l'Auditori) fins a 
necessaries infrastructures d'interes turístic coro la nova Estació Marítima del Port a la 
l'estació peral Tren d'Alta Velocitat. 

4- Potenciar la relació entre 1' activitat comercial i la turística: coro potenciar i 
promoure els indrets d'interes turístic de la ciutat i posant els mitjans de transpon col.lectiu 
per al seu facil accés, estudiar la viabilitat d'implantació de zones turístiques, o la promoció 
de la ciutat coro a centre de compres. 



I el 2 de febrer de 1996 aquest Consell Plenari va veure com a Mesura de Govem el 
Contracte-Programa entre el consorci Turisme de Barcelona i els ens consorciats per l'any 
1996, que recollia els aspectes esmentats al Pla d'Acció Municipal més d'altres de propis del 
consorci. D'aquest Contracte-Programa cal esmentar el punt que fa esment al següent: 

"L'activitat de Turisme de Barcelona per l'any 1996 vindra determinada perles segtients 
directrius: 

J. L'activilat general de Turisme de Barcelona i les seves accions de promoció especifica 
s'atendran als objectius i accions relacionats al Pla d'Empresa 1995-96 de Turisme de 
Barcelona, aprovat pe! Consell General d'aquesta entitat el 20 de desembre de 1994. 

Així mateix, com a elements estrategics del pla de treball del consorci, aquest tindra en 
compte el Programa d'Acció Municipal presenta! pe! Consell Plenari de l'Ajuntament de 
Barcelona el dia 22 de desembre de 1995". 

Efectivament, el consorci Turisme de Barcelona ha treballat aquest any 1996 d'acord amb 
alió disposat al Contracte-Programa per aquest any, i ara ha de fer un nou pas endavant 
superat el període de vigencia del seu Pla d'Empresa 1995-96. Aquest va ser aprovat el 20 
de desembre de 1994 pel Consell General de Turisme de Barcelona, i ha estat el document 
de treball principal d'aquest consorci de promoció turística de la ciutat durant aquests dos 
anys. 

En aquest període de temps, s'ha aconseguit que a Barcelona, respecte l'any 1994, hagi 
pernoctat més gent (increment del 39%), que hagi augmentat la despesa per restauració, 
que s'hagi incrementat el moviment comercial (200 establiments associats al programa 
Barcelona Ciutat de Compres), i que cada any la ciutat tingui més visitants (increment del 
17%). Per tant, el nivell d'assoliment d'objectius es pot valorar de com molt satisfactori. 

A finals de 1995 va tenir lloc una primera revisió i ara s'en planteja una de nova, de can\cter 
més global, tant pels objectius de canicter general i estrategics com en els objectius més 
concrets i operacionals. 

Barcelona, a 12 de desembre de 1996 

Enric;fruñó i Lagares 
~gfdor Ponent d'Educació i Turisme 
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PIA D'EMPRFSA 1997 - 1998 

L'objectiu principal del Pla d'Empresa 1997-1998 és disposar d'un docwnent de treball que 
orienti l'activitat del Consorci els propers dos anys i, en definitiva defmir de forma precisa 
les línies de treball i accions concretes a desenvolupar per part de Turisme de Barcelona en 
aquest període. 

Aquesta voluntat de precisar amb més detall els objectius i accions a portar a tenne per 
Turisme de Barcelona és el que ha portat a definir un pla de treball basat en 50 objectius i 
accions concretes. 

Aquests 50 objectius. els quals s'adjunten a continuació. es presenten agrupats en quatre 
apartars: 

a) Objectius de mercat (N° 1 a 11) 

Corresponen als objectius turistics basics de la ciutat és a dir, aquelles fites que la ciutat 
en el seu conjunt i Turisme de Barcelona en especial. ha de tenir coma referencia basica 
de la seva actuació. 

O'altra banda corresponen en bona part a la concreció dels objectius fimdacionals del 
Consorci: 
-Consolidar el nuisme actual 
- Atreure nou nuisme 
- Promocionar i rendibilitzar !'oferta comercial de la ciutat. 

b) Objectius de pmmoció {N° 12 a 36) 

Corresponen als objectius centmls de l'acció promociona! deis departaments i programes 
de Turisme de Barcelona Són per tant !'indicador principal de l'activitat del Consorci i 
una concreció de la seva acció promociona!. 

Aquests 25 objectius comprenen accions de promoció generals de Turisme de Barcelona 
(workshops. famtrips. presentacions. etc.), ai.xi com accions i darles deis diferents 
programes i productes: Barcelona Convention Bureau (BCB), Bus Turístic. Monument 
a Colom. Centre d'Inforrnació de Turisme de Barcelona (CITB), Barcelona Aula Oberta · 
(BAO), Barcelona Weekend. Xarxa C-6. Barcelona Pass. venda de publicacions i 
presencia a premsa 

e) Objectius estrntegics de pmmoció {N° 37 a 45) 

Aquests objectius recullen aspectes de caracter qualitatiu relacionats amb les activitats de 
promoció de Turisme de Barcelona així com propostes de desenvolupament de projectes 
específics del Consorci. 



d) Objectius estJategics d'mganització i gestió {N° 46 a 50) 

Per últim, els objectius estrategics d'organització i gestió fan referencia, en primer lloc, 
a un dels objectius estrategics més importants del Consorci: la generació d'ingressos 
propis i, per tant, el nivell d'autofmanc;ament de Turisme de Barcelona En segon lloc, 
es presenten objectius relacionats amb circuits i instnunents interns que millorin !'eficacia 
de la gestió del Consorci. 
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PROPOSlF.S DFL PIA D'FMPmSA 1997-1998 DE 1URISME DE BARCELONA 

A) Objectim de mereat 

:NV 1 Concepe 1 Situació 1994 1 F.stimació 
3l.XIL1996 

1 Nombre de turistes 2.663.887 3.120.000 

2 Nombre de pernoctacions 4.704.681 6.520.000 

3 Estada mitiana (rúts) 1,76 2,09 

4 Ckupació habitacions 54,5% 72% 

5 Ckupació llits 46,4% 1 61% 

6 Reunions congressos i 703 1 795 
convenctons 

7 1 Delegats congressos i 1 164.931 1 200.106 
convencions 

8 Nombre de creuers 290 400 

9 Passatgers de creuers 173.838 300.000 1 Arribar als 350.000 

10 Passatgers aeroport 10.296.695 1 13.000. ()()() Augrnentar tm 1 00/o 

11 1 Vols intemacionals/dia Hivem: 209 
1 

Hivem: 253 Augmentar tm 10% . 1 Augmentar un 1 001':'·';;¡·:¡ 
Fstiu:216 Estiu: 282 
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I'R.OPOS1IS DFL PIA D'EMPRESA 1997-1998 DE 1URISME DE BAROLONA (Cont 1) 

B) Objectim de pnnmció 

. Ir ~ ~ N'l Concepe 1 Situació 1994 i F.s1imació 1 <lljediu 1997 <l>jectiu 1998 
! 

31.XII.1996 ···-· 

1 
~· ·- · - ",;.tj,m:l .. 12 1 Work-shops 1 9 i 5 :Mantenir :Mantenir 

13 1 Famtrips: 
. Grups 17 ! 53 ==-~;it.:J:~1:~~~,, .. ·¡,:::~. Mantenir : 

: 
. Persones 108 ! 718 :¡·, :Mantenir : 

:!' 

14 Fires 8 ¡ 11 :Manterur i il 

15 Presentacions 3 39 
•¡¡ 

Mantenir . 
16 Atencio a representants de la 108 450 ··,¡ 585 Mantenir 

prernsa 

17 1 Work-shops BCB 1 2 ¡ 6 1 14 1 Mantenir 

18 1 Famtrips BCB 
. Grups 

1 

10 7 

1 ' 

.Mantenir r ... Mantenir 
. Persones 131 102 .Mantenir Mantenir 

19 1 FueS BCB 7 4 :Mantenir 1 Mantenir 

20 Candidatures BCB 
. Presentades 

1 
27 41 

1 
Mantenir 

1 
Mantenir 

. Guanyades 12 16 :Mantenir Manterúr 

2 



PROP<NI13S DEL PIA D'FMmFSA 1997-1998 DE WRISME DE BARCELONA (Cont ll) 

-
N' Coocepe Situació 1994 Fstimació (l)j~,~ 19?7 ·:.] , 

(l)jedi~ 1998 1 

3l.XD.1996 '11 ¡¡::·~ ' . ;l 

: 

21 Consultes Estació de Sants 210.747 187.421 Arribar a les 215.000 -_ Arribar a les 236.500 

22 Consultes Cabines 189.038 232.131 . i' ''!i¡;t·' :;:::·'i'i!'¡:!:k Arribar aJes 280.8~8.mi'<:, 

23 Consultes crm (*) i 94.382 Arribar a les 220.000 - Arribar a les 242.000 

24 Autoconsultes CfiB (*) 
1 

203.000 .::•,,,;t\rri~ a,J~ _?6().0QQ_,_ - Augmentar W1 1()0/o __ i ·- • ..,.,. ,.. ii•""' ~ 

25 Ingressos crm (*) l 
I 38 Mpts Arribar a1s _91 .Mps:''" Augmentar tm 10% 

26 Facturació Tax-free 1.134 Mpts 1 2.200 Mpts Augmentar el 200~ -- Augmentar el 1 00/o addiCÍOnal 

27 Visitants Colom 124.884 1 128.000 :Mantenir 
il;<¡;·_ 

:Manterur i ~~; 1 

¡ 

1 
¡ 

28 Clients Bus Turistic 123.800 192.900 Arribar als 200.000 :Mantenir 

29 Pemoctacions guanyades pel 167.325 247.218 
,,, 

:Mantenir . ~·': :Mantenir 
.,,_ 

' 

BCB durant 1996 
--- ... 

30 Pemoctacions Bar:e/ona A u/a 8.581 17.604 Arribar a les 15.000 Mantenir 
Oberta J ' • 

31 Pemoctacions Bar:elona 12.632 ! 14.000 Arribar a les 15.000 :Mantenir 
Weekend 

---------------------------------- -- L 

(•) El Centre d'lnfonnació de Turisme de Barcelona (CITB) va entrar en fimcionament al juliol'96 
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PROPOS'IIS DFL PIA D'.EI.\1PRISA 1997-1998 DE TIJRISME DE BARCELONA (Cont In) 

N' Concepe 

32 1 Xarxa C6 (1) 

33 1 Vendes talonaris Bcrce/ona 
Pars 

34 1 Venda de publicacions 1B 

35 1 Articles prernsa 
internacional 

36 1 Impacte publicitari premsa 
internacional 

Situació 1994 i 

Finalització de 
l'estudi sobre el 

turisme a la Xarxa . 
C-6 ! 

: 

3.000 
1 

2.028.000 pts 

112 

316 :Mpts i 
! 

F&timació 
31.XU.1996 

Aprovació del Pla de 
Treball de la Comissió 
de Turisme i dotació 

pressupostaria 

17.585 

9.222.000 pts 

1 er semestre'%: 90 

ler semestre'%: 
500 Mpts 
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1 
<lljediu 1997 1 <lljediu J.99s 

~;'ii'·I" ~Bire· ~Ó .~!,~~,11,,1 ~i~ ,,, , ,.1 .~~· . • ~~!:~ió ''"''í!.J- ' , . ,. lona" , ... ,'!..1 5. "' ,: co-::;;.;.....:_, .. ,,, .,,e+·'·'· " 
"1~ w l,IJ;l\.<üU 

Ir , ciutats de 1a xarxa 

,SQ.OOO 
~..-.1;' ;¡;¡;;ii:¡;; .• .¡q, 'Í'> 'j,j¡,¡¡::¡ 11 

M-- •• ,¡, i'~' 

Jjl¡ 

• :¡:::= 

~, .. ·: ,,,, •.. :11!1•::,~~·· 
••.• ,,,,.,.,, ;¡¡, -:;l;:t· 

¡,;:· ~un 1001o ·'~ ~.·.·~· 

Au~ un 100~,;<, ~ 

A.ugrmntar \Ul 1 00/o Mantenir 



N' 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

PROPOS'IFS DFL PIA D'FMI.mSA 1997-1998 DE 1URISME DE BARCELONA (Coot IV) 

q Objedim estrategics de pnnmció 

1 ' ~ 1 ...... 
;¡: •l (ljediu 1998 .:!ji: CooceJ* Situació 1994 F.stimació , ·', (l)jectiu 1997 Jo. <:: 

•' 
' ' ,1 .~ •. 

31.xiL1996 -

Presencia a flres Presencia diferenciada a Presencia diferenciada a Fl1UR i 
; 

Presencia més selectiva i :Mantenir ' ! 
, SITC SITC millora d'imatge 

¡_(:,_, 

'tW . ,.,1 
' ' 

Penetració Im'Cats Cooperació puntual Cooperació puntual OEI's i Antenes co~ials de m r Mantenir 
estrangers OEfs i oficines CPTC oficines CPTC (De¡mtament d'Indústria, 

co~ i Turisme) 1 
n; 

'·' ·' :ih:lil' . ·l" o¡l• ,¡!i 

Optimització promoció CPTC:13 CPTC: 7 Increment coordinació ~enir 
. '~i; 

internacional (nombre lURESPAÑA: 15 TIJRESPAÑA: 56 Departament d'lndústria, ~ i 
d'accions conjuntes) Turisme i 1URESPANA ;. 

.;Jr 
.. ¡ •. ,o¡. .. + ....... 

" -
lmplicació en la gestió de -- Projecte "Platges": situació en Seguirnent projecte 
serveis ttnistics de la ~ciutat stcnd-by 

Projectes conjlD'lts de -- Assessorament tecnic per part de Projecte SITM de 1RANSPIR "· •,l·'¡r: 

promoció 1B 

Nous mercats potencials Presentació Palsos Arabs i Japó, Mantenir presencia 1 -- . 
Seatrade ( creuers) ,,. Brasil ' . 

Nous productes de 1B -- -- Amics de Turisme de Barcelona 
Projecte PI~ St. Ja~ i 

Centre d'atenció BAO · 1• 'll ' :lill 

Promoció sistemes Inici dels sistemes Cormexió a la xarxa com a usuaris 
,.;r ¡ 

Creació del web de Turisme de Ampliació 
multimedia: Internet multimedia Barcelona serveis 

Cataleg objectes Turisme No venda d'objectes 5 productes a la venda Arribar a 10 productes 1 

de Barcelona : 
.. . 

. ... 
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PROPOS'IES DEL PIA D'F..MPRESA 1997-1998 DE 1URlSME DE BARCELONA (Cont V) 

D) Objectim estmtegics d'organització i gestió 

1 
1' 

.. . .. ··-· ''"i''· 

~ Conce¡te Situació 1994 Estimació ~ul997 . ' ~u1998 
: 3l.XIl1996 1. 

¡ 1 .. :" " ,. 

46 Ingressos propis sobre 25,1% 46% Arribar al 500/o i;, r:·~ : ·Arribar al 55% . -~ .... 
total ingressos •1 :·mmmt · 

"''' 
111¡· ,¡¡¡, ,¡¡, 1' 11'11 . ¡ "¡'' J±'·· ·.~0'· " 11'1 

47 Suport de la UE a -- Presentació 1B a la Recerca dé·subvenciom i Mantenir 
accions de promoció i oom, ooXVI i ajudes de la UE: Signatura "'-;., 

1 
DGXIII. •• ··•· Conveni amb el Patronat ..... ¡ · ·:¡:¡;""'~¡¡;,;:;:::--..::·:;;. · : :_ .. a: •. 

~·;;;,'. Catal~',?ri)-Euro~ "i:¡!,[0;ii¡' . "!'!ii!~~e:¡¡¡í;:: ::111'~' 11¡• •' ' 

48 Vtsitants de dia -- Desconeixement R.ealit7Bció estudi A~elco~ . 
(IURESPAÑA-Diputació) d'aqoost rrei'Ca! 

49 Circuits adnúnistratius Implantació noves 
1 

Reorganització · Conne~q .<ie.Jes xarxe~ , .. . ~lora contim~.¡,~~s. 1,11 ' 
intems eines i sistemes adnúnistrativa (CITB) informatiques Cl1B-1B·. · ·· sistemes .,. .. , 

50 Eines de suport Infonnatització Consolidació de la Base Integració programes de Actualització eiries 
infonnatiques general de 1B deDades Weekend, infonnació inforrnatiques. 

hotelera i punt de venda 
11 

:',t.¡::.:~ . " J , 
•. ·;' '.¡: , • ." ~ m¡ 
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