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La Garrotxa en xifres 
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Situació 
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La Garrotxa en xifres 
Territori 
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La Garrotxa en xifres 
Territori 



5 

 
 

La Garrotxa en xifres Activitat 
econòmica 

http://euramgarrotxa.eu/observatori/ 
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Indicador Valor Font 

Nombre d’allotjaments reglats 320 Generalitat de Catalunya 

Nombre d’habitacions en hotels, pensions i establiments de turisme rural 
589 
507 (TR) 

Generalitat de Catalunya 

Nombre d’unitats d’acampada en càmpings 1.305 Generalitat de Catalunya 

Nombre de restaurants agremiats 63 Turisme Garrotxa 

Nombre d’empreses d’activitats 16 Turisme Garrotxa 

Nombre d’agències de viatge receptives 3 Turisme Garrotxa 

 
 

La Garrotxa en xifres 
Sector turístic 

Oferta 



7 

 
 

La Garrotxa en xifres 
Sector turístic 

Demanda 
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Procedència: 
45% Catalunya 
19,12% Resta Estat 
36,43% Internacional 

Interessos: 
30%  Espais Naturals 
50%  Itineraris senderistes 
20%  Gastronomia 

 
 

La Garrotxa en xifres 
Sector turístic 

Demanda 
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• 1996: Neix l’Associació Turisme Garrotxa  
 Claus per a la seva creació:  

• Socis estratègics (Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 
Associació d’Hostalatge i Consell Comarcal de la Garrotxa)  

• Professionalizació de l’Associació: equip tècnic 

• Finançament europeu: Leader II, ADAPT… 

• Objectiu: impulsar un model de desenvolupament turístic sostenible, de 
qualitat i respetuós amb el medio ambient. 

  

 

 
 

La Garrotxa, experiència de desenvolupament 
turístic sostenible 
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• Des de 2001 fins a dia d’avui la Garrotxa continua 

acreditada amb la Carta Europea de Turisme Sostenible: 
 

 
   

 Treball, compromís, cooperació 
públic-privada  

 
 

La Garrotxa, experiència de desenvolupament 
turístic sostenible 



• Una associació privada sense afany de lucre 
 

• Integrada per representants dels sectors públic i privat del 
turisme de la comarca de la Garrotxa. 

 

• Amb l’objectiu d’impulsar un model de desenvolupament 
turístic sostenible, de qualitat i respetuós amb el medi 
ambient. 
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Què és Turisme Garrotxa? 



SECTOR PÚBLIC 
 

• 21 municipis de la comarca 
• Consell Comarcal de la Garrotxa 
• Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa 
• Consorci de l’Alta Garrotxa 
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Assemblea de socis de Turisme Garrotxa 
SECTOR PRIVAT 
 
• Agrupació de Cases de Colònies : 11 

empreses 
• Associació d’Hostalatge: 106 empreses 
• Associació d’Allotjaments Rurals: 26 

empreses 
• Associació de Turisme Rural: 60 
• Associació de Placers de la Plaça Mercat 

d’Olot : 19 empreses 
• Associació de Comerciants d’Olot : 120 

empreses 
• Associació de comerç i Turisme de la Vall 

d’en Bas : 38 empreses 
• Grup de socis directes : 33 empreses 

 
Total : 413 empreses 
Serveis bàsics a : 239 empreses 

 



13 

 
 

Finançament de Turisme Garrotxa 
• Quotes: 
 

• Ajuntaments: segons nombre d’habitants i llicències turístiques  
• Consell Comarcal, PNZVG i Consorci de l’Alta Garrotxa: segons 

pressupost anual + convenis específics 
• Socis privats:  quota bàsica segons tipologia d’empresa i serveis PLUS 

 
Pressupost propi 2016: 225.210,23 euros 
Pla d’actuació : 73.225,21 euros + 33.656,51 euros d’accions Pla de Foment 

turístic. 
Any 2014, 2015, 2016 i 2017 : Gestió i execució d’un projecte Feder i 2 plans de 

foment turístics per valor de més d’1 milió d’euros. 



 
• Assemblea.  

- 24 socis públics i 24 socis privats. 
 

• Junta de Govern.  
- Formada per una candidatura escollida per l’Assemblea. 
- Es renova cada 4 anys. 
- 6 membres del sector públic i 6 del sector privat. 
 
Comissions específiques 
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Organització 



 
 

1. Promocionar l’entorn, la cultura, la societat, les activitats i els serveis 
turístics de la Garrotxa 

2. Adequar permanentment el catàleg de serveis oferts als membres de 
l’Associació 

3. Establir mecanismes de coordinació de l’oferta turística de la Garrotxa 
4. Reelaborar el model organitzatiu, personal i social de Turisme 

Garrotxa 
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Línies estratègiques de Turisme Garrotxa 
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SERVEIS GENÈRICS ALS SOCIS 



 

turismegarrotxa.com 
ubime.cat/garrotxa 
 
 

Punts digitals d’informació turística (11 terminals 
24 hores) 
En pantalla es mostra el portal captiu Ubime(en 
pantalla i emissors Wi-Fi), amb enllaç a la fitxa de 
l’empresa a turismegarrotxa.com  
 
Xarxes socials 
Difusió puntual de l’activitat dels associats a Facebook, 
Twitter, Youtube… 
 
 
 

En preparació: 
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Promoció online 

http://ca.turismegarrotxa.com/
http://ubime.cat/garrotxa


 
• Promocions externes dirigides a 

client final de proximitat 
• Fires i accions promocionals 
• Campanyes promocionals 

18 

 
 

Promoció offline 



 
• Guia Tot Garrotxa 
• Mapa de la Garrotxa 
• Mapa de senderisme d’Itinerànnia (xarxa de senders) 
• GPS: Garrotxa Plans amb Sensacions 
• Atenció i assessorament a mitjans de comunicació 
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Promoció gràfica i en mitjans de comunicació 



• Informació i acompanyament 
• Butlletí especialitzat “Flaixos de 

Turisme Garrotxa” 
• Agenda, informació de la formació, 

accions desenvolupades per Turisme 
Garrotxa i per les associacions i 
municipis, tendències, enllaços d’interès 
per al sector, normativa turística… 

• Formació 
• Curs de Coneixement del sector turístic 

de la Garrotxa 
• Descomptes  per als cursos de turisme 

de la FES 
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Informació , acompanyament i formació 
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 És el servei per potenciar les empreses més 

actives sòcies de Turisme Garrotxa, per tal de 
generar impacte econòmic, seguint les 
tendències turístiques globals i el model turístic 
local basat en la sostenibilitat. 

 
 L’impuls de la innovació, la simplificació 

d’estructures, el treball conjunt i la rendibilització 
de recursos humans i econòmics seran les 
premisses clau d’aquest nou servei. 

 
 Productes: 

 - MICE (Reunions entre Volcans) 
 - Gastronomia 
 - Natura Actiu 

La sostenibilitat eix transversal ( CETS) 
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Servei d’Innovació i Producte 
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Servei d’Innovació i Producte 

• 9 propostes sobre experiències  a la Garrotxa 
• 100% empreses acreditades amb la CETS 
• Comercialització a través de les tres AAVV 

receptives associades a Turisme Garrotxa, en 
procés d’adhesió a la 3ª fase de la CETS 

• Assistència a 3 workshops especialitzats 
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• Mapa Garrotxa – Olot: situació en el mapa i telèfon de contacte 
• Mòduls de publiciat a la guia Tot Garrotxa 
• Banners publicitaris al web Turisme Garrotxa 
• Banners publicitaris al web Itinerànnia. 

 
 
 

• Invitacions als clients del GPS – Garrotxa Plans amb 
sensacions 

• Motor de reserves: Comercialització de places 
 
 

Serveis de publicitat 

Altres 

 
 



• Creació d’una xarxa de senders: 
Itinerànnia: www.itinerannia.net + APP 
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Projectes destacats 

http://www.itinerannia.net/


 

Objectius: 
- Crear recursos digitals intemporals 
(qualsevol hora del dia, qualsevol dia de 
l’any) destinats a famílies, adults...en 
diferents idiomes. 
- Fer una visita més interactiva i donar la 
possibilitat de conèixer aspectes dels indrets 
més enllà dels visuals. 
 

Fases: 
- Inventari del Patrimoni Històric de la 
Garrotxa 
- Senyalització i posada en valor a Internet 
del patrimoni de la Garrotxa 
- Creació de l’APP 
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Projectes destacats 
• Garrotxa Cultour: www.garrotxacultour.com + APP 

http://www.garrotxacultour.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VvcIa0Qr9pM
https://www.youtube.com/watch?v=-u4e5ZVUsW4
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• Programa d’activitats GPS Garrotxa Plans amb 
Sensacions: http://ca.turismegarrotxa.com/gps/ 

Projectes destacats 

Objectius: 
- Donar a conèixer l'oferta d'activitats de les 
empreses associades a Turisme Garrotxa 
-Oferir als visitants activitats programades 
durant tot l'any 
 
- Allotjaments i restaurants poden convidar 
els seus clients a les activitats contractant 
aquest Servei Plus. 

http://ca.turismegarrotxa.com/gps/
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Projectes destacats 
Taula de tècnics i oficines de Turisme 

Coordinació i treball conjunt: 
 
- Metodologia de recollida de dades de visitants i ocupació 
- Desenvolupament de publicacions per a la promoció 
- Oferir als visitants activitats programades durant tot l'any 
- Seguiment de l’estratègia de la CETS i de les actuacions 
incloses responsabilitat de la taula 
- Disseny del manual de l’informador 
- Disseny estratègia conjunta de la marca GARROTXA 
 



29 

 
 

Per reflexionar... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Si camines sol arribaràs més ràpid, si caminem junts arribarem més lluny” 
 
“ La unió fa la força” 
 
“ Ajuntar-se és un inici, mantenir-se junts un progrés i treballar junts és un 
èxit” 



 
 

Moltes gràcies 
 
 

Turina Serra Tarrús 
Gerent de Turisme Garrotxa 

tserra@turismegarrotxa.com 
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