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1. Introducció 

 

1.1. Justificació 
 
 
La comarca del Pallars Jussà ve treballant des de fa uns anys en una estratègia de 
dinamització turística de la comarca, en el marc del programa Treball a les 7 
comarques, que ha aconseguit resultats notoris en la col·laboració públic-privat i 
en el posicionament en els mercats d’alguns dels productes turístics més singulars. 
 
El procés ha tingut tres etapes: 

 En la primera, al llarg del 2010 es va plantejar un “Seminari Productiu per al 
Desenvolupament Turístic”. El seu contingut bàsic es va fonamentar en 
l’anàlisi dels factors que condicionen el desenvolupament del turisme en les 
comarques de muntanya, l’enfocament estratègic des d’una perspectiva 
global de territori, l’organització dels agents locals, la seva capacitat de 
concreció de projectes i de transformació dels plans en accions.  Estava 
adreçat a un col·lectiu de persones que poguessin exercir un paper 
protagonista en relació al turisme local. 
 
Els resultats es van plasmar en un document titulat “Elaboració del pla 
d’acció per al desenvolupament del turisme al Pallars Jussà”.  La primera 
línia estratègica definida en aquest document  és precisament la de treball 
en xarxa i cooperació.  
 

 La segona etapa, iniciada el 2011, ha permès anar avançant en la 
consolidació de productes i en la millora de treball conjunt.   
 
Entre els resultats obtinguts hi ha l’edició d’un Dossier professional-Catàleg 
de producte, amb una primera part de presentació dels principals atractius 
de la comarca i una segona, amb un recull dels diferents productes turístics 
que s’hi ofereixen, adreçats a públics molt diversos.   
 
Aquest dossier, en cinc idiomes, s’ha convertit en un instrument clau en la 
presentació turística de la comarca, la concertació amb institucions 
turístiques vinculades en aquest territori, l’atenció a mitjans de comunicació 
i generació de notícies, l’assistència a workshops i el contacte amb 
operadors especialitzats. 
 

 A partir del 2013 a més, el paper del tècnic de desenvolupament local i 
turístic que va incorporar el Consell Comarcal, ha estat cabdal per avançar 
en aquesta cultura de cooperació en els programes de dinamització turística. 
 
Així mateix, l’estiu del 2013 es va obrir al públic l’Epicentre, un espai que 
s’està convertint en el punt neuràlgic de l’activitat turística.  
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La comarca per tant ja disposa d’un equipament de referència i d’uns actors 
disposats a treballar conjuntament. 

Paral·lelament, l’any 2012 es va formalitzar la creació de l’entitat Societat de 
Foment formada en un 35% per institucions  públiques i en un 65% per empreses 
privades, que vol: 
 

o Afavorir la participació de diferents actors públics i privats claus de la 
comarca, i avançar en la dinàmica de coordinació i concreció d’actuacions. 

 
o Fomentar l’activitat econòmica per tal de generar noves oportunitats de 

negoci que permetin la creació d’ocupació estable i la fixació de la gent al 
territori. 
 

o Impulsar l’emprenedoria. 
 
 
Per tal de reforçar la cooperació públic-privat, durant el 2014 s’han portat diverses 
accions amb la Taula Sectorial de Turisme, per anar consolidant les línies de treball 
entre el sector públic i el sector privat (turístic i comercial) de la comarca. 
 

1.2. Objectius del projecte 

 

Objectiu general 

 

Disposar d’un Pla de Treball per a la Taula Sectorial de Turisme de la Societat de 
Foment que defineixi les actuacions a realitzar en els propers tres anys amb la 
finalitat de millorar la competitivitat de les empreses i el posicionament dels 
productes turístics que comercialitzen en els mercats. 

 

Objectius específics 

 

 Analitzar quines són les millors oportunitats per al territori per posicionar-se 
com un territori amb atractius i productes singulars i diferenciats. 

 Donar suport a la Taula Sectorial de Turisme en la definició del seu Pla 
d’actuacions per als propers 3 anys, que permeti el seu desenvolupament i la 
implicació d’un major nombre d’empreses i entitats. 

 Donar suport a la posta en marxa d’accions específiques  a nivell privat-privat i 
públic-privat que beneficiïn el posicionament turístic de la comarca, dels seus 
productes turístics i la rendibilitat de les empreses. 
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2. Accions realitzades 

 

Les accions que s’han portat a terme  en el marc d’aquest estudi per al 
desenvolupament d’una estratègia públic-privada en la dinamització turística de la 
comarca del Pallars Jussà han estat les següents: 

 

 
2.1. Proposta de definició de línies de treball conjuntes. 

2.2. Preparació i assistència a 3 sessions de treball.  

2.3. Proposta d’accions concretes i seguiment dels seus resultats. 

2.4. Edició de documents de la Taula Sectorial de Turisme. 
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Una vegada definida l’estructura d’organització, es detecta la necessitat d’establir 
un guió de reunions periòdiques que permeti fer arribar la informació de base i 
generar un debat estructurat, aprofitant al màxim la trobada.  

Per aquest motiu, es treballa amb els tècnics del Consell Comarcal, quina podria ser 
una estructura de les reunions periòdiques a celebrar amb els agents turístics, per 
tal que participin activament en les estratègies de promoció turística i se sentin 
partícips de les decisions que es prenguin en aquestes reunions. 

Amb el disseny d’aquesta estructura de les reunions es pretén: 

1. Fer arribar als agents turístics el treball que es realitza des de l’Àrea de 
Turisme del Consell Comarcal i de l’Epicentre. 

2. Implicar els agents en el seguiment de l’activitat turística a través de definir 
indicadors que permetin analitzar l’impacte del turisme en el territori. 

3. Definir estratègies de promoció de la destinació a curt i mig termini per als 
diferents segments de mercat, als què ens volem adreçar. 

4. Definir conjuntament línies de treball de futur que millorin el posicionament i 
dinamització turística de la comarca. 

En cada una de les reunions anuals (entre 2 i 4) es recomana iniciar-les amb una 
presentació del què s’ha fet que permeti encetar un debat per valorar la situació 
actual i les accions a desenvolupar. 
 
A l’annex 2 s’incorpora el document treballat conjuntament amb els tècnics de la 
comarca, a partir de material aportat per DCB Turisme i Desenvolupament Local de 
plantejaments similars que s’utilitzen amb èxit en altres destinacions. 
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2.2. Preparació i assistència a sessions de treball de la Taula Sectorial de 
Turisme 
 

Durant el 2014 s’ha participat en dues sessions conjuntes amb els membres de la 
Taula Sectorial en què s’han anat definint quines havien de ser les línies 
estratègiques de desenvolupament turístic de la comarca. 

Per aquest any, la col·laboració entre DCB Turisme i Desenvolupament Local i la 
Taula Sectorial es va considerar que calia centrar en 4 grans línies d’actuacions que 
es detallen en el punt 2.3: 

 Promoció territorial i turística 

 Integració del comerç en l’estratègia turística 

 Turisme sostenible i mobilitat suau com a base de l’estratègia turística de la 
comarca 

 Suport puntual a iniciatives empresarials 

Les reunions amb la Taula Sectorial de Turisme han estat les següents: 

 29 Juliol 2014 
 
Presentació a la Taula Sectorial de Turisme de les accions vinculades a la 
mobilitat sostenible que es volen endegar a la comarca, així com de la 
incorporació a la xarxa ETIS (European Tourism Indicators System), els 
indicadors de sostenibilitat que promou la Direcció General de Indústria i 
Empresa de la Comunitat Europea. 
 
Hi participen 7 representants d’empreses a més de 3 persones del Consell 
Comarcal i 2 de DCB Turisme i Desenvolupament Local. 
 
En aquesta sessió de treball s’acorda orientar les accions d’enguany en temes 
relacionats amb la implementació d’un model de turisme sostenible i d’una 
forma més específica, a donar suport al projecte sobre mobilitat suau en zones 
de muntanya que s’està desenvolupant en el marc del programa Treball a les 7 
comarques, a fi de concentrar els esforços en una mateixa línia. 
 

 12 novembre 2014 
 
Presentació per part del tècnic del Consell Comarcal de les actuacions 
realitzades, en les quals DCB ha participat en alguna d’elles segons s’explica en 
en aquest document. 
 
Hi participen 7 empreses, 3 tècnics d’oficines de turisme de la comarca, així 
com Josep Ardanuy i Ramon Iglesias, gerent i tècnic respectivament, del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
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A l’annex 3 s’incorporen les actes de les 2 reunions. 
 
2.3. Proposta d’accions concretes i seguiment dels seus resultats 
 

Les actuacions realitzades han estat les següents: 

 

Promoció territorial i turística 

 

A nivell de promoció territorial i turística, s’acorda consolidar l’estratègia que 
s’havia seguit en els anys anteriors, amb accions que han tingut el suport de 
anteriors programes del Projecte Treball 7 comarques, i que s’expliquen en l’apartat 
de justificació. 

Molt especialment, continuar en la tasca de actualitzar i difondre el Dossier 
Professional de productes turístics, disponible en 5 idiomes i donar impuls a les 
iniciatives de les empreses. 

Algunes de les actuacions portades a terme han estat les següents: 

 Seguiment de notícies a diversos portals de promoció per tal de ser replicats 
des de la comarca, com una forma d’ajudar a posicionar els seus atractius 
turístics en els mercats.  Un d’ells va ser el post a www.spain.info sobre el Tren 
dels Llacs. 
 

 Seguiment de notícies de operadors turístics sobre productes que es 
comercialitzen a la zona o podrien ser d’interès per la zona.   
 
En aquest cas, destacar la notícia 
publicada al blog de DCB el juny del 2014  
http://www.decaba.com/viatjar-amb-
tren/ en què s’informava de productes 
que incorporen mobilitat en tren i en 
algun cas de trens “panoràmics” com el 
Tren dels Llacs.  
 
 
La replicació de la notícia a agents de la 
zona va fer que l’agència local Pirineu 
Emoció tornés a endegar accions per 
preparar propostes específiques 
adreçades a aquests operadors, en les 
quals el Tren dels Llacs hi te un 
protagonisme. 
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Integració del comerç en l’estratègia turística 

 

Els representants del Consell Comarcal i de la Taula Sectorial volen reforçar la 
integració del comerç en l’estratègia turística, tenint en compte que en són també 
beneficiaris directes de les accions de dinamització turística, però alhora és molt 
important que les coneguin de prop, hi aportin suggeriments i s’identifiquin com 
uns dels principals amfitrions dels recursos turístics de la comarca.  

Per això, es venen fent accions com ara invitacions a conèixer l’Epicentre a les 
diverses associacions de comerciants, la realització a l’Epicentre de seminaris i 
cursos de formació adreçats a aquest col·lectiu. 

Es considera important fer un pas més en aquest sentit i organitzar una sessió 
específica per aquest col·lectiu, a través d’una ponent reconeguda com a 
dinamitzadora del comerç arreu de Catalunya i a l’estat espanyol, la Sra. Laura 
Cantizano.  

La difusió prèvia a la sessió era un dels elements clau per tal que hi participessin el 
màxim de comerciants i des del Consell es tingués oportunitat de fer-los arribar 
informació de primera ma de quina era l’estratègia que s’estava seguint i les línies 
de treball que, per a la seva implementació, requereixen també de la implicació del 
sector comercial. 

En aquest sentit, el material que es va preparar conjuntament amb els tècnics del 
Consell Comarcal van ser: 

 Suport a la redacció del mail d’invitació, notícies de premsa i de difusió en 
xarxes socials. 

 Preparació d’una enquesta adreçada als comerciants, per tal de disposar de 
informació de primera mà de quina era la seva opinió sobre temes de comerç i 
turisme. 

En aquest sentit, DCB Turisme i Desenvolupament Local va aportar exemples 
preparats en altres destins, com ara Llançà (Costa Brava) i al Moianès i va 
col·laborar amb l’equip tècnic del Consell Comarcal en la redacció de l’enquesta 
que finalment es va distribuir. 

 
La sessió celebrada a les 8 de la tarda va ser un èxit. Hi van assistir 52 comerciants 
a més de representants de ajuntaments i tècnics del Consell Comarcal.  
 
La sessió va ser inaugurada pel Sr. Joan Ubach, President del Consell Comarcal qui 
va insistir en la necessitat de col·laborar conjuntament turisme-comerç. 
 
A continuació, Josep Capellà de DCB Turisme i Desenvolupament Local va tenir 10 
minuts per explicar quina era l’estratègia turística que s’havia anat definint els 
últims anys i els projectes de futur. 
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Laura Cantizano va dirigir una sessió molt dinàmica en què anava interactuant amb 
els comerciants per tal de fer-los reaccionar davant de conceptes que podien ajudar 
a millorar els seus resultats. 
 
Com annexos s’inclou la documentació següent: 
 

o Model d’enquesta enviada als comerços del Pallars Jussà (Annex 5) 

o Power point de la presentació realitzada per Josep Capellà “Turisme i 
comerç” (Annex 6) 

o Curriculum de la ponent Laura Cantizano 

o Ponència de Laura Cantizano (Annex 7) 
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Turisme sostenible i mobilitat suau com a base de l’estratègia turística de 
la comarca 

 

Les actuacions que s’integren en aquest apartat són les següents: 

 Des de març 2014 
 
Treball conjunt amb Ramon Iglesias per a la presentació d’una sol·licitud a la 
convocatòria de destins pilot del sistema d’indicadors ETIS.  
 
 

 
 
 
El seguiment d’indicadors ha estat una de les accions que de forma reiterada 
s’ha tingut en compte en el marc de l’estratègia de desenvolupament turístic i 
per tant es considera que adherir-se a un sistema avalat per la Comunitat 
Europea i que permetrà interactuar directament amb altres destins turístics, és 
una forma molt interessant de millorar la qualitat de  l’oferta de serveis públics i 
privats.  
 
Al mateix temps, ajuda al posicionament global de la comarca, com un destí que 
està apostant per la sostenibilitat i el turisme responsable tant des del sector 
privat (amb iniciatives com el Cinquè Llac, Viu el Pallars Vine al Jussà, acords de 
custòdia del territori, etc.) com des del públic. 
 
Es van seleccionar 110 destins de tot Europa, entre els quals el Pallars Jussà. A 
Catalunya els municipis de Torroella de Montgrí-L’Estartit i de Llançà, la ciutat 
de Barcelona i la Diputació de Barcelona també s’han integrat en aquesta fase 
pilot.  
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Suport puntual a les empreses 

 

Degut al contacte amb la Taula Sectorial de Turisme, diverses empreses de la 
comarca s’han anat adreçant a DCB Turisme i Desenvolupament Local per tal de 
sol·licitar informació/assessorament sobre algunes de les iniciatives que s’estaven 
posant en marxa o consolidant. 

Es tracta entre d’altres de: 

 Juny 2014 
Suport a Pirineu Emoció en la represa de contacte amb agències europees, arrel 
de la publicació al blog de DCB de informació sobre productes en què el mitjà de 
transport és el tren. 
 
 

 Agost 2014.   
Reunió de treball amb la Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de 
Turisme en què demanaven assessorament a DCB Turisme i Desenvolupament 
per a la definició d’una proposta de treball i selecció de possibles socis, per a la 
presentació d’un projecte sobre senderisme en la convocatòria del programa 
europeu COSME, Sustainable Transnational Tourism Products  
http://ec.europa.eu/easme/sustainable-tourism-products_en.htm  
 
Atès que en el perfil de socis es buscava una microemepresa vinculada a 
allotjament o intermediació, DCB va proposar com a soci de referència a 
l’agència PIRINEU EMOCIÓ que va estar seleccionada com a soci del projecte. 
 
 

 3 octubre 2014 
Entrevista amb Alejandro Rivera propietari d’un complex d’apartaments Cal 
Soldat de recent inauguració.  Suport a les accions de comunicació i promoció 
adreçades a públics diversos (famílies, empreses, ...) 
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2.4. Edició de documents. 
 

Aquesta acció va ser tractada en les diferents reunions amb els responsables del 
Consell Comarcal així com en les dues reunions de la Taula Sectorial de Turisme. 

Finalment es va arribar al consens de que la publicació de documents vinculats a 
donar a conèixer l’espai de l’Epicentre podia beneficiar al conjunt d’agents turístics 
de la comarca en les diverses accions que es volen desenvolupar i integrar al teixit 
comercial en tota l’estratègia de dinamització turística.  

És a dir: 

 En les accions de comunicació i promoció adreçades a la població local  i als  
agents turístics de la comarca. 

En aquest sentit es distribueixen exemplars de la publicació a les oficines de 
turisme així com es distribueix entre els residents amb motiu de fires, 
assistència a cursos, i altres mitjans. 

 
 També aquest material s’incorpora en totes les accions promocionals que es fan 

en els mercats emissors, així com en el lliurament dels dossiers professionals 
als operadors turístics, per tal que visualitzin l’Epicentre com un espai de 
informació general del territori –per als seus clients- i com a seu de l’Àrea de 
turisme que els pot facilitar la documentació necessària per programar les seves 
activitats al Pallars Jussà. 
 

La publicació s’ha editat en les següents tirades:  
 
3.000 unitats català 
2.000 en castellà 
1.000 en anglès 
1.000 en francès 

 

La mostra del material editat s’adjunta a l’Annex 8 
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3. Resum dels indicadors 
 
 
 
 
 

Concepte Assolit Previst 
Nombre d’aspectes que s’han tingut en compte per a 
l’anàlisi de la situació actual de la Taula Sectorial i del 
sector. 

Aspectes molt 
diversos, 

vinculats a les 
línies d’actuació 
que es descriuen No indicat 

Nombre de línies de treball conjuntes que es proposen. S’ha treballat en 
4 grans línies 
d’actuacions No indicat 

Nombre de sessions de treball 
3 sessions  3 sessions 

Participants en les sessions de treball 17 persones No indicat 

Línies de treball i accions concretes que es consensuen i 
que queden recollides en el document-resum. 

Es descriuen 12 
accions que s’han 

portat a terme No indicat 

Nombre de documents de presentació de la Taula Sectorial 
de Turisme que s’han editat. 

1 document en  4 
idiomes No indicat 

 

Sessió de participació i presentació amb el sector comercial 
 

1 sessió 

52 participants 
No previst 

Incorporació del Pallars Jussà com a destinació pilot en el 
sistema d’indicadors de sostenibilitat turística ETIS promogut 
per la Unió Europea 1 acció No previst 

 
Suport puntual a les empreses 3 accions No previst 
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Presentació Models de cooperación públic-privat  

en destins turístics 



1

ENTITATS DE
GESTIÓ TURÍSTICA LOCAL

Recomanacions i elements a tenir en compte

MODELOS DE GESTIÓN TURÍSTICA LOCAL
Principios y prácticas (Manual FEMP. 2008)

Capítulo 5.- Lecciones y recomendaciones para el 
desarrollo de modelos de gestión turística local

5.2. Fórmula jurídica e institucional
5.3. Competencias y funciones de los Entes de Gestión
5.4. Órganos de representación y gobierno. Implicación del sector privado
5.5. Sistemas de gestión
5.6. Financiación
5.9. Herramientas básicas de planificación y gestión para entes locales
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5.2. FÓRMULA JURÍDICA I INSTITUCIONAL

• Pros: Control municipal, lideratge
• Contres: Manca d’agilitat, no afavoreix la integració 

del sector privat

Integrat en l’Administració Pública

• Model tradicional propi de destins on el turisme ha
tingut poca rellevància ...
o el cas contrari, on depén directament d’Alcaldia
per la seva importància.

5.2. FÓRMULA JURÍDICA I INSTITUCIONAL

Organisme autònom municipal 
(Patronat Municipal)

• És la fórmula més utilitzada a nivell de l’estat espanyol. 

Pros:

Permet una major autonomia i 
l’entrada al sector privat, fàcil 
de crear des de l’Administració.
Fàcil de crear, flexible

Contres:
Manca d’agilitat en la gestió, 
el domini del poder 
municipal el fa poc atractiu 
a la participació privada.
No pot participar en 
societats mercantils.
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5.2. FÓRMULA JURÍDICA I INSTITUCIONAL

Consorci
• Fórmula de dret públic resultat d’un acord entre una 

o varies administracions i entitats privades sense 
ànim de lucre.

Pros: Facilitat de creació, 
privilegis de les 
administracions, flexibilitat, 
pot participar en empreses 
privades, menys risc de 
politització

Contres: Algunes 
limitacions en matèria de 
personal i contractació; 
només poden formar part 
entitats privades sense 
ànim de lucre

5.2. FÓRMULA JURÍDICA I INSTITUCIONAL

Societat Mercantil (S.A. o S.L.)
Molt utilitzada per a la prestació de determinats 
serveis públics (transport, aigua, vivenda, etc.). 
A Europa, comú en destins amb models avançats 
d’entitats orientades al mercat.

Pros:  Flexibilitat i agilitat en 
la gestió, proporcionalitat 
segons capital aportat, facilitat 
d’incorporar sector privat.

Contres: Risc de 
“mercantilització” de la 
política turística, risc de 
manca de transparència
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5.2. FÓRMULA JURÍDICA I INSTITUCIONAL

Fundació
Organització sense ànim de lucre constituïda per 
persones físiques o jurídiques, a la qual se li afecta un 
patrimoni de forma permanent. 
Interessant per aquells municipis on el sector privat ha 
assolit un grau de maduresa important.

Pros: Flexibilitat i agilitat en 
la gestió i contractació.
Importants incentius fiscals a 
les aportacions privades

Contres: Control i 
fiscalització de 
l’administració.
Incertidumbre financera

5.2. FÓRMULA JURÍDICA I INSTITUCIONAL

Societat civil

Figura de dret privat que es financia principalment per 
les quotes dels socis. S’està utilitzant en àmbits 
territorials de caràcter supramunicipal, afavorits pels 
programes europeus de desenvolupament rural.

Pros: Permet integrar les 
inquietuds del sector privat en 
zones on el turisme és una 
activitat emergent.

Contres: Debilitat 
econòmica en basar-se en 
les quotes dels associats i 
en transferències de 
programes específics.
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5.3. COMPETÈNCIES I FUNCIONS 
DELS ENS DE GESTIÓ

• Informació i atenció al visitant
• Promoció i marketing
• Planificació
• Gestió d’equipaments i serveis
• Recolzament a la competitivitat (formació, foment 

de la qualitat, observatori del mercat, etc.)

5.4. ÓRGANS DE REPRESENTACIÓ I GOVERN

Els diferents nivells de participació del sector privat 
s’han classificat en:

• Consultiu - presentació de propostes, opinions, etc. 
però sense vot

• Minoritari – inferior al 50% dels vots

• Paritari - 50%

• Majoritari – superior al 50%
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5.5.    SISTEMES DE GESTIÓ

• Model funcional o clàssic
L’organigrama defineix responsabilitats i 
dependències en base a les FUNCIONS: 
administració, promoció, informació, publicacions, 
etc.

• Model matricial o per productes
La base són els productes o projectes. Unitats de 
negoci que es poden avaluar de manera 
independent.

5.6. FINANÇAMENT DELS ORGANISMES DE 
GESTIÓ TURÍSTICA

• Aportacions de les corporacions locals
• Aportacions específiques (Contractes-programa)
• Transferències d’altres administracions
• Programes de financiació específics 
• Programes europeus

Finançament públic
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• Aportació institucional
• Aportació a títol individual
• Quotes
• Esponsorització
• Contribucions voluntàries (visitor pay-back)

5.6. FINANÇAMENT DELS ORGANISMES DE 
GESTIÓ TURÍSTICA

Finançament privat

• Merchandising
• Centrals de reserva
• Publicitat
• Packages o comercialització de paquets de 

serveis
• Gestió d’equipaments
• Explotació de serveis turístics
• Prestació de serveis professionals

5.6. FINANÇAMENT DELS ORGANISMES DE 
GESTIÓ TURÍSTICA

Recursos autogenerats
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• Lideratge
• Sensibilització de la societat local
• Visió i objectiu estratègics consensuats
• Diàleg i consens
• Despolitització
• Professionalitat
• Horitzons temporals adequats
• Avaluació tangible dels resultats (indicadors)
• Transparència 

ALTRES VARIABLES RELLEVANTS
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Esquema de l’estructura per a les reunions de seguiment 
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REUNIÓ TAULA DE TURISME DEL PALLARS JUSSÀ 

 

Dia:  29 de juliol de 2014 

Hora:  10:00h 

Durada: 2h 

Lloc:  Sala de lectura de l’Epicentre 

Assistents: 

Conxita Serrano  Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà 
Eli Planxeria  Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà 
Josep Palau Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic (APAT) 
Alba Serra  Hotel Terradets (Societat de Foment) 
Alejandro Rivera Cal Soldat (Societat de Foment) 
Núria Martí Pirineu Emoció (Societat de Foment) 
Enric Bardella Societat de Foment JussActiu  
Josep Capellà DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Ignasi Capellà DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Joan Ubach Consell Comarcal Pallars Jussà  
Josep Ardanuy  Consell Comarcal Pallars Jussà  
Ramon Iglesias Consell Comarcal Pallars Jussà  

 

Excusen la seva assistència: 

Miquel Canut Hotel Vall Fosca (Societat de Foment) 
Mireia Font Associació Marques de Pastor 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda del president del Consell Comarcal 
2. Presentació del gerent del Consell Comarcal sobre els eixos principals d’àmbit turístic que 

s’impulsen des del Consell i sobre el Fons de Foment Turístic de la Generalitat 
3. Exposició del tècnic de turisme del Consell Comarcal sobre la participació del Pallars Jussà en 

el programa europeu ETIS (sistema d’indicadors de sostenibilitat) 
4. Explicació del consultor Josep Capellà sobre els projectes que està duent a terme a la 

comarca: 
- Mobilitat sostenible 
- Acció de dinamització turística concertada amb el sector 
- Seminaris d’experiències de mobilitat sostenible  

5. Debat sobre els punts exposats i altres temes relacionats 
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ACTA DE LA REUNIÓ 

 

1. Benvinguda del president del Consell Comarcal 

El Joan Ubach dóna la benvinguda als assistents a aquesta 3a reunió de la Taula de turisme. Fa una 
breu exposició dels projectes turístics que s’han pogut tirar endavant en èpoques difícils, com són la 
consolidació de la plaça de tècnic de desenvolupament turístic, l’obertura de l’Epicentre i les 
actuacions territorials als voltants dels embassaments. 

Exposa que el sender que recorre el marge dret de l’embassament de Terradets ja és una realitat i 
que el projecte d’itinerari natural al voltant de l’embassament de Sant Antoni (de Salàs de Pallars a La 
Pobla de Segur) té bona perspectiva ja que s’ha concedit la subvenció del Fons de Foment del 
Turisme que n’assegura el finançament al 60%, tot i que cal trobar el 40% restant. Ho valora 
positivament ja que d’un total de 122 projectes se n’han atorgat només 17, sent el Pallars Jussà un 
d’ells. 

 

2. Presentació del gerent del Consell Comarcal sobre els eixos principals d’àmbit turístic que 
s’impulsen des del Consell i sobre el Pla de Foment Turístic de la Generalitat 

En Josep Ardanuy explica que des del Consell Comarcal s’està treballant en un projecte ampli de 
possible finançament europeu que necessita la col·laboració del sector privat. Argumenta que trobar 
fons econòmics dins l’Estat és complicat i per això el punt de mira també considera les noves línies de 
finançament de la Unió Europea, coincidint amb la nova etapa 2014-2020. 

Aquestes convocatòries europees està previst que surtin a finals del 2014 o durant el primer 
semestre de 2015, de manera que cal treballar conjuntament amb anticipació per tal d’estar 
preparats pel dia que surtin. És fonamental la participació en el projecte de les associacions del 
sector turístic i també de la Societat de Foment , per tal que validin el projecte i puguin aportar les 
seves idees i recomanacions.  

El projecte en el qual s’està treballant és un projecte de mobilitat sostenible, el qual complementa 
algunes de les accions que s’han dut a terme i d’altres que estan en curs: 

- L’itinerari de Terradets ja està funcionant. 

- La connectivitat fluvial dels dos Pallars mitjançant la rampa de la presa de Sossís: s’han fet els 
primers contactes amb l’empresa concessionària i també amb empresaris de ràfting i amb la 
Societat de Foment. 

- El Tren dels Llacs ja està en funcionament, sembla que el 2016 hi haurà trens nous i FGC agafarà 
la gestió total de la línia. Pel projecte de mobilitat sostenible FGC és actor a tenir en compte. 

- El sender de l’embassament de Sant Antoni: està projectat fer-lo de Salàs a Pobla però en un 
futur es podria ampliar cap Aramunt. Són 6.5 km, uneixen dos poblacions importants, a més 
passa per dues estacions de tren. Cal trobar el 40% de finançament que manca. 
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El projecte de mobilitat sostenibles és un projecte comarcal que requereix de la participació també 
del sector privat, tant en aquest punt de definició com en una futura col·laboració per poder tirar 
conjuntament el projecte endavant durant els propers mesos. 

 

3. Exposició del tècnic de turisme del Consell Comarcal sobre la participació del Pallars Jussà en el 
programa europeu ETIS (sistema d’indicadors de sostenibilitat) 

El Pallars Jussà està participant en la 2a fase d’implementació del sistema d’indicadors de 
sostenibilitat del turisme (ETIS), impulsat per la DG Empresa i Indústria de la Comissió Europea. 

Es tracta de mesurar l’impacte que té el turisme a la comarca, per tal d’aconseguir informació i així 
poder prendre decisions futures, en base a uns indicadors recomanats.  

Per la recollida dels indicadors es requereix de la col·laboració de tots els agents turístics que 
voluntàriament hi vulguin participar. 

S’adjunta presentació. 

 

4. Explicació del consultor Josep Capellà sobre els projectes que està duent a terme a la comarca: 
o Mobilitat sostenible 
o Acció de dinamització turística concertada amb el sector 
o Seminaris d’experiències de mobilitat sostenible  

El projecte de mobilitat sostenible és una mica el resultat dels anys previs de treball a la comarca, 
d’on es treuen les línies estratègiques i les oportunitats.  

Per tal de seguir avançant en la creació d’un Pla de treball a mig termini per la Taula de turisme del 
Pallars Jussà, és important que el llenguatge que s’utilitza s’adapti al llenguatge que utilitza la 
Comissió Europea, i que els nostres plans estratègics s’adaptin als plans europeus de 7 anys i a les 
seves prioritats. 

Així, s’ha impulsat la participació al sistema d’indicadors d’impacte del turisme a les destinacions 
(ETIS). Treballant amb ETIS ens acostem a la unitat de turisme que marca la política turística a 
Europa, i facilita el buscar territoris amb els quals treballar conjuntament en un futur i seguir el 
programa de finançament 2014-20. 

La DG Empresa i Indústria cada vegada demanen més el treball en xarxa com a condició per donar 
fons. Per exemple la convocatòria de Thematic Tourism és un sol producte que combina mínim 4-5 
països. El treball en xarxa és fonamental.  

Per què un projecte de mobilitat sostenible? La mobilitat sostenible és una tema complex, és una 
intenció de progressar en aquest camp. La Comissió europea entén la sostenibilitat com un procés, 
una voluntat d’anar millorant per minimitzar l’impacte de les activitats al territori.  Es complex però 
ja tenim feina feta: El Tren dels Llacs, el Cinquè Llac, l’extensa xarxa de senders, els camins temàtics 
als embassaments, el projecte de connexió fluvial, etc. 

Una mica ja hem anat avançant i volem avançar més. 
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La mobilitat sostenible també serveix per posicionar-nos en els mercats, per exemple la iniciativa 
Alpine Pearls ha guanyat premis internacionals; el turoperador Inntravel als catàlegs inclou temes de 
slow travel, de sostenibilitat; a Alemanya l’associació de tour operadors Forum Anders Reisen 
prioritza temes de mobilitat amb el tren. 

També en política turística de la UE, la qual marca que el 20% del pressupost comunitari es destinarà 
a projectes lligats a mitigar el canvi climàtic. 

La mobilitat sostenible a nivell de comarca, representaria: posar en valor transports col·lectius; crear 
o millorar itineraris i els entorns dels embassaments; potenciar el telefèric de la Vall Fosca, o inclús el 
projecte del Tren dels cims (carrilet estany Gento), la creació de nous productes de cicloturisme, el 
projecte de connexió fluvial a la presa de Sossís, etc. 

Buscar exemples europeus de bones pràctiques en mobilitat sostenible. Per seguir endavant un 
treball a mig i llarg termini, s’ha elaborat un document que analitza: 

4 experiències de trens turístics: 

- Tren groc 
- Train rouge: Pays Cathare 
- Tren de la Rhune, cremallera 
- Tren del Vivarais 

I 5 iniciatives territorials: 

- Alpine Pearls 
- Suisse Mobile: incomparable a nivell d’escala però útil 
- La Loire à Vélo: importància col·laboració público privada  
- Walkers are Welcome, dle Regne Unit 
- Grande Traversée des Alpes: promou la bicicleta entre Llac Lémas i el Mediterrani. D’aquí neix la 

xarxa Rando Accueil pensada en proporcionar els serveis pel senderisme 

Aquestes iniciatives al mateix temps de ser projectes de referència, són possibles socis amb qui 
poder col·laborar a mig termini. 

Períodes de finançament: Quan pensem en ajudes i finançament extern ens hem d’adaptar al nou 
període comunitari 2014-2020. Ja s’estan definint alguns aspectes d’aquestes futures línies de 
finançament, per exemple pel que fa la la comunitat de treball dels Pirineus,  l’Interreg transfronterer 
ja ha escollit 7-8 objectius, ara la Unió Europea dirà quins d’aquests són prioritaris, per acabar amb 3-
4 objectius i d’aquí a mitjans 2015 sortiran les primeres convocatòries.  

 

 

5. Debat sobre les exposicions i aportació d’idees 

 

- La Conxita Serrano exposa que un projecte de mobilitat sostenible no només és del Pallars Jussà, 
el tren comença a Lleida, hi ha d’haver un lligam per connectar-ho amb la població de Barcelona 
per tal que puguin arribar a Lleida i després a la comarca. El treball en xarxa és imprescindible. 
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També mostra la seva queixa pel fet que les estacions de tren del Jussà estan en mal estat, per 
exemple la de Pobla. Està molt bé el projecte però potser cal treballar més la base o incloure la 
remodelació de l’estació de La Pobla dins el projecte. També cal invertir en obra i 
infraestructures que millorin la percepció i l’experiència dels que ens visiten. 
Tampoc hi ha un enllaç entre el tren i el telefèric, manquen enllaços entre el tren i els elements 
turístics de la comarca. 
 

- L’Enric Bardella parla de les reunions fetes amb ferrocarrils de la Generalitat, les quals van en 
aquesta línia i asseguren que al gener de 2016 entraran en funcionament els nous trens que 
permeten que els operi FGC. Està previst que les noves màquines permetin agilitat i baixin costos 
de manteniment. Afegeix que la iniciativa a la presa de Sossís podria repercutir amb més turistes 
dormint a La Pobla de Segur. 
 

- El Josep Ardanuy comenta que un futur projecte europeu cuidarà aquestes coses, identificarà les 
mancances del territori per intentar corregir-les. Les obres en infraestructura també hi seran 
incloses, sempre que sigui acceptat a les bases del projecte. 

 
- La Conxita afegeix que la remodelació de l’estació de La Pobla és prioritari i que s’ha d’intentar 

que sigui inclosa dins el projecte. Per altra banda, afegeix que a la comarca són pocs els 
empresaris d’allotjaments que parlen de temes de sostenibilitat. A més la implementació 
d’etiquetes de qualitat o de gestió ambiental penalitza els propietaris ja que té un cost. 

 
- L’Eli afegeix que l’Agència Catalana de Turisme està destacant a les empreses certificades per 

davant de la resta d’empreses, i això no hauria de passar al Pallars amb el projecte que es vol dur 
a terme. 

 
- El Ramon respon que les marques de qualitat o de certificació per a empreses sí que identifiquen 

a les empreses que hi ha apostat i que a algunes publicacions l’ACT sí que les destaca. Però per 
aquest projecte comptem amb totes les empreses que vulguin participar, tinguin certificació o 
no. 
 

- L’Alejandro mostra la seva satisfacció pels canvis positius en turisme que aquests darrers anys 
s’estan duent a terme al Pallars, com són l’Epicentre, el fet de disposar d’un tècnic de turisme 
comarcal, o el finançament aconseguit pel projecte de l’embassament també. Afegeix que la 
sostenibilitat és un eix estratègic i una inversió de futur, tot posant exemples de grans empreses 
que ho treballen. I el fet que cal pensar en Barcelona, com podem apropar als visitants al Pirineu, 
com es pot fer això a curt termini. 

 
- En Josep Capellà explica que la sostenibilitat pot semblar etèria, però el segment de mercat 

LOHAS  (Lifestyles of Health and Sustainability) ja són en alguns països més del 20% de la 
població i està creixen. És un perfil de consumidors interessant, en el que més despesa fan és en 
salut, dieta, fer esport... Tot seguit de gastar en construcció i el 3r punt de despesa són les 
vacances amb criteris de sostenibilitat. Afegeix que no s’ha d’exagerar aquest potencial, però les 
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coses van cap aquí, som conscients d’on som i del camí que ens falta, però per avançar és 
important anar cap aquí. 

 
- L’Alba comenta que cada empresa i cada territori ha de treballar per avançar, i després s’ha de 

treballar en xarxa; p. ex. els camins ja els tenim però ens falta acabar d’enllaçar-los amb 
l’arribada en tren o amb itineraris en bicicleta. Cal aprofitar l’oferta actual dels embassaments 
que ja els tenim, treballar més en xarxa entre nosaltres i comunicar bé. Cal acabar de lligar-ho, 
que no quedi a mitges. Pel que fa al camí de Cellers, estan molt contents però hi falta algunes 
coses: trams que no pots passar en bicicleta o amb cadira de rodes, i el pont de Monares que 
tampoc té accés. 

 

- L’Alejandro demana que estaria bé que el Consell Comarcal portés un ponent que expliqui com la 
sostenibilitat es pot apropar des d’Europa al nostre nivell d’empresa petita. Suggereix que a 
finals d’estiu es faci una reunió per parlar d’aquests temes, incloent també propostes sobre com 
resoldre la situació de l’estació de La Pobla. 

 

- El Josep Palau no comparteix l’estratègia, considera que es fan coses noves com el sender de 
Terradets, però que hi ha molts quilòmetres de camins que ja tenim i que ningú els manté, i en 
canvi se’n proposa un de nou de 6km al voltant de Sant Antoni. Afegeix que els camins que 
utilitza per la hípica els neteja ell mateix sense demanar res a l’administració. També comenta 
que des del Consell s’estan gastant molts esforços en promocionar El Cinquè Llac.  

 
- El Josep Ardanuy respon que des del Consell s’intenta prioritzar esforços en els camins on el 

sector privat també hi participa i l’anima a presentar una proposta. 
 

- El Ramon explica que El Cinquè Llac per les seves particularitats de paquet de senderisme de 
diversos dies, amb criteris de sostenibilitat i que ha sorgit fruit de la iniciativa del sector privat, és 
un recurs que atrau l’interès tant de la premsa com dels tour operadors, i que per això moltes 
vegades té més visibilitat, en favor de la comarca, que iniciatives individuals. 

 
- La Conxita afegeix que els sector privat ara ha de pair tot el que s’ha exposat i que necessiten uns 

dies per parlar-ne i després fer propostes. 
 

Des del Consell Comarcal es conclou la la reunió recordant que el projecte de mobilitat sostenible és 
un procés obert que anirà evolucionant els propers mesos, en base també a les aportacions del 
sector. Cal tenir en compte també que s’haurà d’adaptar a les bases que regulin els projectes de les 
futures convocatòria europea. 
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Informació per a la comercialització de productes I serveis a través de la plataforma 
online de l’Agència Catalana de Turisme. 

Introducció. 
 
L’Agència Catalana de Turisme, amb l’objectiu de contribuir a la comercialització 
dels productes i serveis turístics catalans en els principals mercats emissors de 
turisme, posa a disposició dels empresaris una nova eina de comercialització de 
productes i serveis turístics.  
 
Aquesta nova eina de comercialització turística es basa principalment en una 
plataforma de venta online i un servei associat de venta offline a través de les 
oficines de turisme de la Direcció General de Turisme.  
 
Els productes i serveis es venen a clients finals a través de dos canals: 
 

 Canal presencial: Oficines de Turisme de Catalunya de la Direcció General 
de Turisme: Palau Robert a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida; i 
Blanquerna a Madrid. 

 Canal online: Portal turístic oficial www.catalunya.com. Link directe al 
mòdul d’experiències turístiques http://bookexperience.catalunya.com 

 
Els productes i serveis es venen a través d’aquests canals a canvi d’una comissió 
establerta per venda.  
 
 
Qui pot vendre els seus productes i serveis a través de la plataforma? 
 
Serveis Solts: empreses d’activitats, centres d’interpretació, museus, guiatges,... 
Agències de viatge: les agències de viatges són les úniques empreses que poden 
comercialitzar viatges combinats (combinació de com a mínim 2 serveis turístics, 
allotjament i transport per exemple). 
 
Els requeriments que han de complir els serveis solts per poder comercialitzar a 
través de la plataforma són: 
 

1. El seu producte ha de tenir un alt component experiencial, diferencial, 
atractiu i que aportin valor afegit als recursos territorials, i s’han d’ajustar a 
les polítiques establertes en el Pla Estratègic de Turisme i el Pla de 
Màrqueting Turístic de Catalunya. 
 

2. Ha de ser un servei o producte de l’àmbit territorial català (no es vendran 
productes d’altres destinacions), que es puguin desenvolupar en català, 
castellà i com a mínim un idioma estranger. 

 
3. La introducció del servei o producte pot introduir-se dins la plataforma en 

els idiomes que aquesta ofereix, sent obligatori la seva introducció en català, 
castellà i anglès. 
 

4. Els serveis o productes han d’estar pensats per al públic final ja que no és 
permesa la venda dels mateixos a empreses o operadors turístics en clau 
internacional. 
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5. Els serveis o productes han de tenir un preu tancat (inclosos impostos). 
 
 
Quines són les condicions per a les empreses? 
 

 Signatura d’un contracte entre l’empresa i l’Agència Catalana de Turisme. La 
vigencia del contracte és des de la signatura fins el 31/12 de l’any en curs, 
renovables anualment. 
 

 15% de comissió sobre el preu de les vendes. 
 
L’Agència Catalana de Turisme (ACT) facilita a principis de cada mes una relació de 
les vendes efectuades el mes anterior. L’ACT factura, d’acord amb la relació vendes 
del mes anterior, la seva comissió sobre les vendes. Una vegada comunicades les 
vendes i emesa la factura per la comissió, l’ACT liquidaria dins el mateix mes la 
diferència entre l’import de les vendes i la seva comissió. 
 
 
Quin és el procés? 
 

1. Les empreses interessades en establir la relació contractual amb l’ACT 
hauran d’omplir i enviar: 
Fitxa d’empresa: fitxa on es descriuen les dades de la empresa sol.licitant 
amb les dades fiscals i de liquidació.  
Fitxa de servei a la venda: fitxa on es descriuen totes les característiques del 
servei i les descripcions comercials detallades.  
 

2. Una vegada les fitxes són rebudes per l’ACT, la seva Unitat d’Assessoria 
Jurídica demanarà a l’empresa que aporti la documentació necessària (i que 
es detalla en el punt següent). 
 

3. Signatura del contracte.  
 

4. Un cop signat, l’ACT facilitarà a l’empresa uns codis d’accés a la plataforma 
de gestió i un manual de funcionament. A través d’aquesta plataforma 
l’empresari podrà ampliar i modificar la informació dels productes a la venta 
(afegir imatges, descripcions en diferents idiomes, etc..), podrà consultar el 
detall de les vendes, gestionar-les i validar quan el servei s’hagi prestat per 
a rebre les liquidacions econòmiques corresponents. 

 
5. L’ACT validarà els productes i serveis que es volen posar a la venta.  

 
6. Activació dels productes i serveis en els canals online i offline. 
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Com es comercialitzaran els productes i serveis? 
 
Dins del canal online www.catalunya.com els productes i serveis es poden 
comercialitzar : 
 

 Per cupos: en el moment de la compra el client indica el dia i/o hora que 
gaudirà del servei. 

 Per cupons: en el moment de la compra el client no indica el dia i/o hora 
que gaudirà del servei. El client pot gaudir del producte o servei qualsevol 
dia i la reserva té una validesa fins a una data concreta. 
 

 Els productes i serveis també es poden posar a la venta amb descomptes o 
amb suplements.  

 
Dins el canal offline, es a dir, a través de les Oficines de Turisme de Catalunya de la 
Direcció General de Turisme: Palau Robert a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida; i 
Blanquerna a Madrid: 
 

 La reserva i venda serà efectuada per les oficines de turisme. 
 

 Es podrà posar un anunci a les pantalles de televisió de les Oficines de 
Turisme per facilitar la venta. 

 
 Es podran fer arribar fulletons i catàlegs a mode d’informació 
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Quina és la documentació necessària? 
 
Segons la informació que ens han facilitat des de la Unitat d’Aliances Estratègiques 
i Comercials de l’Agència Catalana de Turisme, la informació genèrica que 
Assessoria Jurídica sol·licita, per tal de formalitzar els contractes, es la següent: 
 
A banda d’aquesta documentació, pot ser que se n’hagi de sol·licitar més, segons 
les característiques de l’activitat a comercialitzar (si són activitats físicoesportives 
susceptibles d’inscripció, si hi ha embarcacions, si hi ha concessions administratives 
d’ús comunal, etc.). Cada cas s’examina de forma individual. 
 
 
Societat Anònima i Societat Limitada (SA, SL): 

  
- Còpies de les escriptures de constitució o modificació, si s’escau, inscrita en 

el registre mercantil, i l’escriptura on consti el nomenament d’administradors 
en vigor de l’empresa. Si qui signarà el contracte és un representat de 
l’empresa diferent de l’administrador caldrà aportar també la còpia de 
l’escriptura que acrediti la representació. 

 
- Còpia del document d’identificació del legal representat de l’empresa. 

 
- Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat 

exercida per l’empresa (amb les seves condicions particulars), el darrer 
rebut de pagament de la mateixa i/o qualsevol altra pòlissa d’assegurança 
obligatòria per normativa, si s’escau. 

 
- Declaració responsable conforme les dades contingudes a l’escriptura de 

constitució i el nomenament o l’apoderament, segons s’escaigui, continuen 
vigents a data d’avui. Conforme la seva empresa està al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
de compliment de normativa. (Es disposa d’un model que es completa 
segons s’escaigui). 

  
Aquesta documentació es pot fer arribar a l’Assessoria Jurídica de l’ACT escanejada 
via correu electrònic, a excepció de la declaració responsable, la qual s’han 
d’aportar original i degudament signada per legal representant (via correu postal o 
personalment a la seva oficina). 
 
  
Autònoms: 
  

- Còpia de l’alta  a la matricula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 
(I.A.E.)  i còpia de l’últim rebut de pagament del I.A.E (en el cas de no estar 
exempt del seu pagament). 

 
- Còpia del document d’identificació del legal representat de l’empresa. 

 
- Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat 

exercida per l’empresa (lloguer de bicicleta i dinar), amb les seves 
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condicions particulars, el darrer rebut de pagament de la mateixa, i/o 
qualsevol altra pòlissa d’assegurança obligatòria per normativa, si s’escau. 

 
- Declaració responsable conforme ha estat donat d’alta en I.A.E i no s’ha 

donat de baixa o es troba en un supòsit d’exempció del mateix, segons 
s’escaigui. Conforme està al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de compliment de 
normativa i de no haver estat sancionat. (Es disposa d’un model que es 
completa segons s’escaigui). 

 
Aquesta documentació es pot fer arribar a l’Assessoria Jurídica de l’ACT escanejada 
via correu electrònic, a excepció de la declaració responsable, la qual s’han 
d’aportar original i degudament signada per legal representant (via correu postal o 
personalment a la seva oficina, Unitat d’Assessoria Jurídica i Contractació de 
l’Agència Catalana de Turisme, Passeig de Gràcia, 105 - 3a Planta - 08008 – 
Barcelona). 
 
 
 
 
 
 
 
Societat Civil Particular (S.C.P): 

  
- Còpies del al contracte privat de constitució i el nomenament o 

l’apoderament, inscrit al Registre Mercantil, si s’escau.   
 

- Si qui signarà el contracte és un representat de l’empresa diferent de 
l’administrador caldrà aportar també la còpia de l’escriptura que acrediti la 
representació. 

 
- Còpia del document d’identificació del legal representat de l’empresa. 

 
- Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat 

exercida per l’empresa (amb les seves condicions particulars), els darrers 
rebuts de pagament d’aquestes, i/o qualsevol altra pòlissa d’assegurança 
obligatòria per normativa, si s’escau. 

 
- Declaració responsable conforme les dades contingudes al contracte privat 

de constitució i el nomenament o l’apoderament, segons s’escaigui, 
continuen vigents a data d’avui. Conforme la seva empresa està al corrent 
en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social i de compliment de normativa i ostentació de les autoritzacions i 
concessions preceptives. 

 
Aquesta documentació es pot fer arribar a l’Assessoria Jurídica de l’ACT escanejada 
via correu electrònic, a excepció de la declaració responsable, la qual s’han 
d’aportar original i degudament signada per legal representant (via correu postal o 
personalment a la seva oficina). 



Informació per a la comercialització de productes I serveis a través de la plataforma 
online de l’Agència Catalana de Turisme. 

Entitat pública:  
 
Primer de tot, s’ha de distingir quan és una SA o una SL, ja que en aquest cas, es 
demana la documentació corresponent a aquestes formes jurídiques. En el cas de 
que una entitat pública vulgui formalitzar contracte, s’haurà d’atendre a la seva 
naturalesa. En línies generals, els requeriments són els següents: 
 

- Estatus pels quals es regulen. 
 
- Nomenament o apoderament de la persona que subscriurà el contracte. 

 
- Còpia del seu document d’identificació i declaració responsable. 

 
- Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat 

exercida per l’empresa (amb les seves condicions particulars), el darrer 
rebut de pagament de la mateixa i/o qualsevol altra pòlissa d’assegurança 
obligatòria per normativa, si s’escau. 

 
- Declaració responsable conforme les dades contingudes als estatuts i el 

nomenament o l’apoderament, segons s’escaigui, continuen vigents a data 
d’avui. Conforme l’entitat està al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de compliment de 
normativa. 

 
Fundacions: 
  

- Còpies de l’Escriptura Pública de Constitució, dels estatuts i documentació 
que acrediti els poders del legal representant que signarà el contracte. 
 

- Còpia del document d’identificació del legal representat de l’empresa. 
 

- Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat 
exercida per l’empresa (amb les seves condicions particulars), el darrer 
rebut de pagament de la mateixa i/o qualsevol altra pòlissa d’assegurança 
obligatòria per normativa, si s’escau. 

 
- Declaració responsable conforme les dades contingudes a l’escriptura de 

constitució i el nomenament o l’apoderament, segons s’escaigui, continuen 
vigents a data d’avui. Conforme la Fundació està al corrent en el compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de 
compliment de normativa. 

 
En moltes ocasions, i ja sigui per la naturalesa de l’entitat/empresa amb la que es 
formalitza contracte o de l’activitat a comercialitzar, l’Assessoria Jurídica i 
Contractació de l’ACT ha de consultar Registres varis, ja que per normativa aquesta 
inscripció és obligatòria. 
  
La documentació es pot presentar de forma presencial o enviar via correu postal, 
dirigint-se a la Unitat d’Assessoria Jurídica i Contractació de l’Agència Catalana de 
Turisme (Passeig de Gràcia, 105 - 3a Planta - 08008 – Barcelona).  



Informació per a la comercialització de productes I serveis a través de la plataforma 
online de l’Agència Catalana de Turisme. 

Quins són els requeriments que  han de complir les Agències de Viatge? 
 

  
1. L’empresa ha d’estar legalment constituïda i registrada al Registre de 

Turisme de Catalunya (RTC) 
 
2. Ha de disposar de TPV virtual o passarel·la de pagament 
 
7. El seu producte ha de tenir un alt component experiencial, diferencial, 

atractiu i que aportin valor afegit als recursos territorials, i s’ha d’ajustar a 
les polítiques establertes en el Pla Estratègic de Turisme i el Pla de 
Màrqueting Turístic de Catalunya 

 
3. Ha de ser un paquet de l’àmbit territorial català (no es vendran productes 

d’altres destinacions), que es pugui desenvolupar en català, castellà i com a 
mínim un idioma estranger 

 
4. La introducció del producte pot introduir-se en els idiomes que la plataforma 

ofereix, sent obligatori introduir-lo en català, castellà i anglès 
 
5. Ha d’estar 100% pensat per a públic final (no es vendran productes adreçats 

a empreses o operadors turístics) en clau internacional i ha de tenir un preu 
tancat (impostos inclosos) 

 



 

Informació	de	l’empresa	per	activar	la	venda	de	serveis	turístics	a	través	de	
les	oficines	de	turisme	(DGT)	i	a	través	del	portal	Catalunya.com	
	
	
INFORMACIÓ	DE	L’EMPRESA	
	

Nom	fiscal	 	

Adreça	 	

Codi	Postal	i	Ciutat	 	

NIF(*)	 	

Telèfon	 	

Fax	 	

E‐mail	genèric	 	

Lloc	web	 	

Informació	addicional	
de	contacte	

Màxim	100	caràcters	amb	espais.	Exemple:	Horari	de	dilluns	a	
divendres	de	9h	a	18h.	

Contacte	(*)	 Indicar	nom	i	cognom	

E‐mail	per	
notificacions	(*)	

Indicar	e‐mail	per	comunicar	l’estat	de	les	validacions,	reserves,	etc.	

(*)	Camps	visibles	únicament	al	back	office	de	la	plataforma	de	venda	on	line	
	
	
INFORMACIÓ	SOBRE	LIQUIDACIONS	
Liquidació	mensual	 de	 les	 vendes.	 L’ACT	 facturarà	 la	 comissió	 sobre	 les	 vendes	 i	 liquidarà	 la	
diferència	entre	l’import	de	les	vendes	i	la	comissió	via	transferència	bancària.	
	

Contacte	 Nom	i	cognoms,	telèfon	i	e‐mail	

Entitat	bancària	 	

Codi	IBAN	 Codi	entitat	 Oficina	
Dígit	
control

Compte	corrent	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Codi	SWIFT	 Opcional	

	
	



 

INFORMACIÓ	DEL	SIGNANT	DEL	CONTRACTE	
Dades	de	la	persona	apoderada	de	l’empresa	i	que,	per	tant,	signarà	el	contracte	
	

Nom	i	Cognoms	 	

	
	
INFORMACIÓ	DE	L’USARI	ADMINISTRADOR	
Cada	empresa	té	un	usuari	administrador	amb	codis	per	accedir	al	back	office	de	la	plataforma	
de	 venda	 on	 line	 i	 poder	 visualitzar	 la	 informació	 i	 reserves	 dels	 seus	 serveis.	 Aquest	 usuari	
administrador	pot	crear	tants	usuaris	com	empleats	vulgui	que	tinguin	accés	a	l’eina.	
	

Nom	i	Cognoms	 	

Telèfon	 	

E‐mail	 	

	
	
	
	
Envieu	aquest	document	emplenat	i	el	logotip de	l’empresa	a	comercial.act@gencat.cat

	

Data	d’enviament		 	

	
	
	



 

Informació	del	producte/servei	turístic	2015	
Enviar	la	informació	a	comercial.act@gencat.cat 
 

DADES	DEL	PRODUCTE	/	SERVEI	A	LA	VENDA

Títol	comercial	
del	servei

Màxim	50	caràcters	amb	espais 

Breu	descripció	
comercial Màxim	100	caràcters	amb	espais 

Descripció	
comercial	
detallada

Màxim	800	caràcters	amb	espais.	Descriure	en	què	consisteix	el	servei	i	
quins	serveis	estan	inclosos	en	el	preu	(El	preu	inclou...),	punt	de	
trobada/sortida,	idiomes,	etc.	En	cas	d’allotjaments	indicar	a	més:	
categoria,	règim	aplicable,	tipus	d’habitació.	

Localització
Indicar	el	municipi	i	la	marca	turística	(Barcelona,	Costa	Barcelona,	Costa	
Brava,	Costa	Daurada,	Terres	de	l’Ebre,	Terres	de	Lleida,	Paisatges	
Barcelona,	Pirineus,	Val	d’Aran)	on	es	realitza	principalment	el	servei.	

Tipus	de	
producte	(màxim	

3	opcions)

Indicar	tipus	de	producte:	100%	aventura,	activitats	d’oci,	art	i	cultura,	
diversió	amb	nens,	enoturisme	i	gastronomia,	esdeveniments	esportius,	
espais	naturals	i	rurals,	esports	nàutics,	excursions	des	de	Barcelona,	
experiències	premium,	jugar	a	golf,	pobles	costaners,	salut	i	benestar,	
senderisme	i	cicloturisme. 

Calendari	
funcionament	

del	servei/	
Horaris

Indicar	les	dates	de	tancament/obertura	del	servei.	Indicar	horaris	
obertura	establiment	o	bé	horaris	del	servei.	En	cas	de	visites	guiades,	
indicar	horaris	segons	els	idiomes	de	la	visita. 

Data/	Hora	límit
Indicar	hora	i/o	dia	límit	de	compra	del	bitllet	(ex.	48h	abans	de	la	
sortida	del	bus)	o	bescanvi	del	voucher	(ex.	Bescanviar	1	abans	del	
tancament	del	museu)	 

Notificació	venda

Oficines	de	turisme:	Indicar	si	cal	confirmar/notificar	la	venda	d’alguna	
manera	(confirmació	per	telèfon,	per	mail).	
Plataforma	on	line:	Indicar	el	mail	on	cal	notificar	la	venda	i	com	es	
comercialitzarà:		per	cupos	(el	client	indica	dia	i/o	hora	que	gaudirà	del	
servei	en	el	moment	de	la	compra)	o	per	cupons	(el	client	pot	gaudir	del	
servei	qualsevol	dia	i	té	una	validesa	fins	a	una	data	concreta).	En	aquest	
darrer	cas,	quants	cupos. 

Preu	de	venda	al	
públic	(PVP)

Venda	oficines	de	turisme	DGT	+	Madrid	i	plataforma	on	line:	
Indicar	tots	els	preus	(per	oficines	de	turisme	i	online):	adult,	infantil	
(edats),	gratuïtats,	descomptes,	suplements,	bonus	per	quantitat,	etc.).	
Indicar	IVA	aplicat	als	preus. 

Comissió	ACT 15%	sobre	el	PVP 

Idiomes Indicar	idiomes	del	servei	(audioguies,	explicacions	panells,	visites,	etc.) 

Material	a	lliurar
Indicar	si	cal	lliurar	material	junt	amb	el	tiquet/voucher.	En	cas	afirmatiu,	
indicar	quin. 

Aprovisionament	
producte/	servei

Indicar	procediment	per	sol·licitar	fulletons	informatius,	persona	de	
contacte	(nom,	telèfon	i	mail)	i	dies/temps	necessaris	per	rebre’l.	L’ACT	
no	assumeix	el	cost	de	transport	del	material	al	magatzem. 

Accessibilitat
Indicacions	sobre	persones	amb	mobilitat	reduïda	(cadira	de	rodes,	
audició,	visió,	etc.),	al·lèrgies	(gluten,	etc.)	i	altres	(problemes	
cardiovasculars,	etc.) 

Condicions	de	
cancel·lació

Indicar	validesa	del	voucher/bitllet	i	condicions	de	cancel·lació	del	servei	
per	part	de	l’empresa	(data	màxima,	despeses?) 



 

Informació	del	producte/servei	turístic	2015	
Enviar	la	informació	a	comercial.act@gencat.cat 
 

DADES	DEL	PRODUCTE	/	SERVEI	A	LA	VENDA

 Incidències/	
Preguntes	més	

freqüents

Indicar	contacte	per	resolució	d’incidències	(nom,	telèfon	i	mail	contacte)	
Indicar	aquelles	preguntes	o	incidències	més	freqüents	i	donar	respostes	
que	ajudin	als	venedors	a	respondre	davant	el	client.	

Altres
Indicar	altres	consideracions	sobre	el	producte/servei	que	cregueu	
convenients	que	sàpiga	el	personal	de	les	oficines	de	turisme. 



 

1 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

Vigència d’obligacions tributàries 
Vigència de poder de representació 

Compliment normativa 
 
 

 
...........................................................,  major  d’edat,  amb  DNI  núm.  .....................  en 
qualitat  de  ..........................................  de  l’empresa  ..........................................,  amb  seu 
social  a  .................................................................  i  amb  NIF  núm.    ..........................., 
mitjançant el present document, i sota la seva responsabilitat,  
 
DECLARA: 
 
 
Que  l’empresa està al corrent en el compliment de  les seves obligacions tributàries amb 
l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei 
de contractes de  les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 
12 d’octubre. 
 
Que els càrrecs del Poder de representació que els hi han estat atorgats davant el notari 
.......................................................................  de  l’Il∙lustre  Col∙legi  notarial  de 
.......................... amb data de protocol ......................... i núm. de protocol ........................., 
estan vigents i no han estat modificats, restringits o limitats, en el dia d’avui.  
 
Que l’empresa compleix la normativa sectorial aplicable a l’activitat objecte del contracte 
de  comercialització,  consistent  en  ............................................ 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
Que l’empresa no ha estat sancionada per l’activitat que desenvolupa per cap organisme 
públic. 
 
 
 
I per què consti, als efectes oportuns, es signa aquesta declaració responsable. 
 
 
 
 
Signatura 
 
 
Barcelona, ....... de ...... de 2014 
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Model d’enquesta enviada als comerços del Pallars Jussà 

 



Total comerços enquestats:  25
Nom establiment Activitat/producte

ANARITZ Moda i complements

ARTIFLOR Floristeria

BLANCH Carnisseria

CALÇATS PRATS Sabateria

CASA FANY Queviures

DISLLUM Electrodomèstics

EL GOLAFRE Llaminadures

EL TRICICLE Bicicetes, accessoris, reparació

ESPORTS MONTSEC Roba, calçat i accessoris d'esport

ESTHER Dietètica

FARMÀCIA MARTINEZ Farmàcia

FELIP Fotografia

FLORESTIL Floristeria

LA CANONJA Hostal‐restaurant

LA MADEIXA Llanes

LA PILI Queviures ‐ Fruiteria

LA ROSTISSERIA DEL PALLARS Restaurant

LO LLAMINER Llaminadures

ÒPTICA RIUS Òptica

PADELLÀS Roba i complements

PALAU SIMÓ Joieria

SEGLE XX Hotel

SIMÓ Joieria

TRES X Bar

URIACH Fotografia i articles de marroquineria

ENQUESTES COMERÇOS PALLARS JUSSÀ



Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

Enquesta comerços Pallars Jussà 
 

Nom de l’establiment:  

Activitat/producte:  

         

1. Disposa de pàgina web? 

2. Disposa de xarxes socials de l’establiment? 

3. Quins són els mesos amb més vendes i/o clients? 

 

Mesos de l'any Més vendes 

Gener -  Cap d'Any / Reis  

Febrer -  

Març -  

Abril -  Setmana Santa x 

Maig -  Pont de l’1 de maig  

Juny -  Sant Joan  

Juliol -  

Agost - x 

Setembre – 11 de setembre  

Octubre -  

Novembre -  Tots Sants  

Desembre -  La Puríssima / Nadal x 

 

4. Quin és el millor dia de la setmana? 

 

□ Dilluns  

□ Dimarts 

□ Dimecres 

□ Dijous 

□ Divendres 

□ Dissabte  

□ Diumenge 

 

 

5. Quin és el millor moment del dia? 

 
□ Matins 

□ Tardes 

 



Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

 

 
6. D’on són els vostres clients? 

 
□ Residents municipi o comarca 

□ 2a residència 

□ Visitants nacionals 

□ Visitants estrangers 

 

7. Epicentre  

 

PREGUNTA 

 

SÍ 

 

NO 

 

NS/NC 

Si li pregunto on és l’Epicentre, ho sap?    

Hi ha estat?    

 
Ha visitat: 

- Sales exposició 
- Altres 

  

Creu que la temàtica del centre és 
representativa del Pallars? 

   

I és d’interès pels visitants?    

Recomana la visita a l’Epicentre als seus 
clients? 

   

Voldria informació de l’Epicentre per als 
seus clients? 

   

 

 

8. Alguna altra cosa a afegir? 

 

 



Consell Comarcal del Pallars Jussà 
 

 

 
 
 
Informe de les enquestes als comerciants 2014 
 
Desembre 2014 
 
Han participat 25 comerços. 
 
Tots exposen que els interessa disposar al seu comerç d’informació de l’Epicentre, així com 
horaris, informació d’actes que s’hi fan, etc.  
 
21 dels 25 comerços coneixen l’Epicentre, però d’aquests 10 no l’han visitat i no tenen clar 
quina és la seva funció ni quines accions s’hi duen a terme. Durant l’enquesta se’ls fa una 
introducció de l’espai i se’ls convida a venir. 
 
A banda, n’hi ha alguns que tampoc sabien que a l’Epicentre hi ha situada l’oficina de turisme 
comarcal, que l’edifici obre diumenges i festius. 
  
La valoració de l’espai per part de tots els que hi han estat i dels que no però ara estan al 
corrent de que existeix i del que s’hi fa, és positiva. La majoria apunta que és important que 
l’Epicentre serveixi per atreure més visitants a la comarca. 
Consideren molt útil disposar d’un espai de referència com és l’Epicentre, i donen importància 
a que es vagin fent actes, jornades, esdeveniments que generin moviment a la zona.  
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Presentació realitzada per Josep Capellà “Turisme i comerç” 

 



TURISME i COMERÇ
Epicentre - Tremp

23 gener 2015

Pla de dinamització turística del Pallars Jussà



Impuls a  l’Epicentre.  

- Aparador del territori
- Dinamitzador de la comarca: punt de trobada dels 

actors turístics i comercials

REPTES DE FUTUR. Què ens falta?

• Més clients i que siguin repetidors

• Que allarguin l’estada

• Que gastin més

• Que parlin de nosaltres (ens recomanin)

REPTES DE FUTUR. Per què?



Si millorem la cooperació entre 
tots nosaltres ho podem fer

Altres ho estan aconseguint:

• Regió del Var – França

• Rando Bistrot – França

• Comercios a Mano – Navarra

• Turisme Garrotxa

• Moianès 

Visit Var

Regió del Var a França: Découverte des Terroirs
www.visitvar.fr/provence-cote-azur/decouverte-des-terroirs.aspx

Una de les zones més turístiques de França
dedica bona part de la seva plana web i de 
la informació turística als artesans i 
productes de la terra.



Xarxa de cafès de poble, que 
sovint són l’únic establiment 
comercial que hi resta obert. 
Es promocionen activitats i els 
productes gastronòmics locals.  
Agenda conjunta a la plana web 

Programa RANDO BISTROT –
Conciliar el senderisme amb els
productes gastronòmics locals: 

itineraris + dinar en un BISTROT 
DE PAYS 

www.bistrotdepays.com/ www.decaba.com/bistrots-de-pays/

Xarxa amb 242 establiments. 20 anys d’experiència. 

Comercios a mano

Red de comercio rural de Navarra

• Àmbit rural

• Pobles entre 300 i 3.000 habitants, amb
afluència turística

• Serveis diversos i informació turística

• Oberts els caps de setmana

• Recolzament institucional

• Aposta per les noves tecnologies: web, 
facebook, twitter

www.comerciosamano.com



www.turismegarrotxa.com

Promoció del comerç i visites a productors i artesans : “PROPERA PARADA”

Turisme Garrotxa

Al Moianès ja s’hi està treballant, tant a nivell de turisme com de 

comerç i productes agroalimentaris

Grup de treball integrat per comerciants i empreses turístiques

El Moianès ve de gust

TASTA’M 

Ecomuseu del Moianès

Fira Moianès Turisme i lleure



MOLTES GRÀCIES!

josep@decaba.com 
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Ponència de Laura Cantizano “Cómo vender en 59 segundos” 

I currículum professional de la ponent 

 

























Laura 
Cantizano 



Laura Cantizano 
. www.lauracantizano.com 

Neuroventas y nuevos modelos de 
 técnicas de VENTAS de alto 

rendimiento 

● El poder de las Neuroventas para persuadir al cliente. 
● Potenciar el talento del comercial para generar confianza. 
● Metodología en 7 pasos para aprender a desarrollar argumentos convincentes. 
● Tácticas y estrategias para cerrar acuerdos y ventas 

1 

MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 
 de equipos 

 Gestión del TALENTO 

● Técnicas para recuperar la autoestima  y motivación del equipo. 
● Mecanismos para regular el control de las emociones: estrés, enfado,  
auto-complacencia… 
● Necesidad de alinear al equipo con los objetivos estratégicos de la 
empresa, cambio de conductas y facilitar la asimilación de nuevos 
métodos de trabajo 

2 

Formato 
conferencia (1h) 

Formato 
Seminario (16h) 

http://www.lauracantizano.com/
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Laura Cantizano 
. 

  Coach Ejecutiva certificada por International Coaching Federation (ICF) 

 Titulada en Psicología y Conducta del Vendedor, Unität Frankfurt Am Main (Alemania, 1991-1996) y 
especializada en Dirección de Marketing, Ventas y RRHH (1996-2003). 

www.lauracantizano.com 

Mi trayectoria acumula más de 20 años de experiencia 
tanto en Dirección y Administración de empresa propia, 

así como en calidad de vendedora, Jefa de equipos y 
Directora Comercial en España y Alemania en diversas 
empresas como El Corte Inglés, Herbalife o Hugo Boss 

Deutschland (1989-1995). 
 

Emprendedora y empresaria de cadena de tiendas de 
Moda y Calzado de marca propia en Frankfurt y 

Mörfelden (1995-1997) 
 

Gerente de la consultora internacional  Business LC 
Service Group, especializada en la organización de Ferias 

Internacionales y comercialización de productos 
españoles en mercados centroeuropeos, asesorando 
entre otros clientes a Azucarera de España, Mariner, 

Federico Giner, Arroz Sos, Pedro Miralles, Icex, Junta de 
Andalucía, Jeafer, Tetrapark (1996-2003) 

Mi back up profesional… 

 Desde 2010, Presidenta del Instituto Europeo de I+D+I en Fuerza de Ventas, dirigiendo la Unidad 
de Investigación y Análisis del Rendimiento del Vendedor. 

http://www.lauracantizano.com/
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Laura Cantizano 
. www.lauracantizano.com 

Experta en Neuroventas , Psicología y Motivación de Equipos 

Autora del Modelo de Ventas “Cómo Vender en 59 segundos”. 

Nuevas Técnicas de Venta de alto rendimiento. 

Investigadora sobre Neuroventas y su impacto en el rendimiento 
comercial.  Estudio de Investigación publicado: “EL ADN del Nuevo 
Vendedor” 
 
Muestra de 1586 vendedores y 700 empresas. 

http://www.lauracantizano.com/


Laura Cantizano 
. www.lauracantizano.com 

Experta en Neuroventas , Psicología y Motivación de Equipos 

http://www.lauracantizano.com/


Laura Cantizano 
. www.lauracantizano.com 

Top Ten Speaker 2010 y 2011, considerada como una de las 10 mejores conferenciantes por la Comunidad 
internacional TopTen Business Experts.  

Conferencia impartida en la Fundación 
Gabarron de Nueva York (USA) 

http://www.lauracantizano.com/


Laura Cantizano 
. www.lauracantizano.com 

Top Ten Speaker 2010 y 2011, considerada como una de las 10 mejores conferenciantes por la Comunidad 
internacional TopTen Business Experts.  

Ciudad de Puebla, México Barcelona Murcia 

Valencia Santiago de Compostela Madrid  

http://www.lauracantizano.com/


Laura Cantizano 
. www.lauracantizano.com 

Desarrollo personalizado de talleres, seminarios y workshops para formación in company en los 

temas de Técnicas de Ventas de alto rendimiento y Motivación de equipos 

http://www.lauracantizano.com/


Laura Cantizano 
. www.lauracantizano.com 

Desarrollo personalizado de talleres, seminarios y workshops para formación in company en los 

temas de Técnicas de Ventas de alto rendimiento y Motivación de equipos 

Alimentación congelada Moda y accesorias de lujo Bebidas y refrescos 

Portal inmobiliario Telefonía móvil Consultoría de servicios 

http://www.lauracantizano.com/


Laura Cantizano 
. www.lauracantizano.com 

Algunas de las empresas con las que he trabajado en los últimos años  

http://www.lauracantizano.com/


Laura Cantizano  

Email: lcantizano@ede.com.es 

Móvil: 0034 639 52 67 93 

Blog: www.lauracantizano.com 

 

es.linkedin.com/in/lauracantizano/ 

@LauraCantizano 
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