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Turisme i qualitat: l'experiència
del SICTED al Vallès Oriental

Cop d’ull és una publicació que vol presentar i donar a conèixer aspectes i 
experiències de desenvolupament local en diversos àmbits territorials.

En aquesta publicació es recullen bones practiques d’interès i ens fem ressò 
de jornades i activitats que tenen relació amb la situació actual dels governs 
locals i el nostre entorn.
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BLOC 1 – Contextualització de les polítiques de turisme:  
la qualitat lligada al sector turístic  

La qualitat és un concepte en constant evolució i construcció que, al llarg del 

temps, ha anat adquirint nous significats. El seu significat ha avançat des 

d‟una concepció adreçada exclusivament a productes, fins a concepcions 

orientades als serveis, així com a la pròpia organització i gestió de l‟empresa.  

 

El concepte de qualitat ha tractat de donar una resposta adequada a 

diferents contextos econòmics, industrials, socioculturals i tecnològics, així 

com a les demandes del mercat. Això ha fet que actualment sigui un aspecte 

clau en l‟estratègia i competitivitat de les empreses.  

 

El turisme de qualitat el podem entendre com aquell que assumeix un alt 

estàndard en les instal·lacions del model de gestió i de presentació dels 

serveis turístics. Això li permet garantir un increment de la satisfacció del 

client i una rendibilitat superior dels negocis.  

 

 

 

Hi ha dos components que formen el turisme de qualitat: la qualitat dels 

establiments turístics i la qualitat de l‟entorn. Pel que fa a la qualitat dels 

establiments turístics, les mateixes empreses del sector són les encarregades de 

la gestió. En certa manera, l‟Administració Pública també n‟és responsable, ja 

que pot incidir-hi i pot incentivar-la tant amb regulacions sobre requisits mínims 

com amb programes d‟ajuts, subvencions i polítiques de promoció. Cal tenir en 

compte que són els empresaris els qui han d‟assumir l‟aspiració a l‟excel·lència 

dels seus establiments, de manera que els turistes trobin la màxima qualitat 

“portes endins”. 

 

D‟altra banda, la qualitat de l‟entorn és gestionada des de les Administracions 

Públiques, que són les encarregades d‟ocupar-se de la qualitat “portes enfora”, 

és a dir, que l‟espai públic assoleixi els nivells exigibles en aspectes com 

l‟ordenació urbanística, el paisatge, la neteja, el mobiliari públic, etc. Això no 

vol dir que el sector privat no s‟hagi de fer càrrec d‟aquesta gestió, ja que 

també té una part de responsabilitat en aquest àmbit. 

 

En definitiva, el sector turístic necessita buscar un equilibri entre  cinc elements 

fonamentals: el preu, la qualitat, la diferenciació de l‟oferta, la rendibilitat i la 

sostenibilitat. Per aquest motiu, els principals reptes que avui afronta el sector 

turístic s‟orienten a la millora del servei i a tot el que això comporta.   
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BLOC 1 – Contextualització de les polítiques de turisme:  
la qualitat lligada al sector turístic  

Sistema de Qualitat turística Espanyola (SCTE) 

El SCTE està orientat a facilitar a les empreses del sector 

turístic espanyol una eina metodològica que els permeti 

mantenir i millorar la seva posició competitiva. El primer 

objectiu del SCTE és dotar a les empreses del sector 

turístic espanyol d‟un sistema de gestió i millora de la 

qualitat de productes i serveis, que els permeti crear un 

avantatge competiu adequat als nous reptes del mercat. 

El segon objectiu és aconseguir el reconeixement de la 

imatge de la marca Espanya com a destinació de qualitat.  

 

El desenvolupament d‟aquesta estratègia inclou la 

creació de sistemes de qualitat específics per als 

diferents subsectors turístics, que incorporin garanties de 

certificació d‟establiments i els avantatges de la 

implantació de la millora contínua i de la qualitat total 

en les organitzacions.  

 

El SCTE dóna suport a la creació de sistemes de qualitat 

en diversos subsectors turístics, a la creació d‟una marca 

única (Marca de Calidad Turística Española), a la creació 

d‟un ens gestor únic (Instituto para la Calidad Turística 

Española) i suport a la participació de les organitzacions 

empresarials espanyoles en els organismes internacionals 

de normalització (Grups de treball en CEN i ISO) 

 

Actualment existeixen cinc programes dins del SCTE, la 

qual cosa permet abastar diferents línies d‟acció que 

impacten sobre aspectes diferencials de qualitat:  

 SCTE Buenas Prácticas,  

 SCTE DESTINOS o Sistema Integral de Calidad 

Turística en Destinos (SICTED),  

 SCTE SECTORES o marca “Q de Calidad Turística”,  

 SCTE ANFITRIONES  

 SCTE INTERNACIONAL 

 

Per tant, dins del Sistema de Qualitat Turística Espanyola 

(SCTE), ens trobem amb el Scte Destins, la qual cosa fa 

referència al SICTED. 

 

Àrea de Desenvolupament Local 
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BLOC 1 – Contextualització de les polítiques de turisme:  
la qualitat lligada al sector turístic  

Implementació de la qualitat en les polítiques de turisme. 

Des dels anys 90, l’Administració Turística de l’Estat Espanyol va 

començar a apostar pel concepte de qualitat turística i es va anar 

introduint mitjançant els diferents plans estratègics. Actualment 

s’aposta per la qualitat turística en el Plan Nacional e Integral de 

Turismo de Espanya 2012-2015. Aquests plans aborden qüestions 

que exigeixen la cooperació entre el sector privat i l’Administració 

Pública General de l’Estat, l’autonòmica i la local. 

 

És interessant observar el concepte de qualitat des de tres àmbits 

territorials diferents de l’Administració Pública. Aquest fet ens permet 

tenir visió de com es treballen aquestes estratègies en diversos 

nivells administratius: des de la Generalitat, des de la Diputació de 

Barcelona i, més concretament, des de l’àmbit comarcal i municipal. 

 

Reptes pla estratègic 2013-2016 
  
El principal repte que ha d‟afrontar Catalunya com a destinació turística és el 
d‟equilibrar la quantitat amb la qualitat del turisme, atraient un turisme 
de més valor afegit que permeti assegurar-ne la sostenibilitat econòmica, 
social i mediambiental de cara al futur.  
  
Una de les grans qüestions que es planteja el pla estratègic de turisme de 
Catalunya és El repte del desenvolupament sostenible. 
  
Aspectes com un urbanisme agressiu, el poc respecte envers el paisatge, la 
creació de llits turístics sense valor afegit, la manca d‟innovació empresarial, 
l‟absència de reinversió o el monocultiu turístic han fet que en certes 
destinacions el cost econòmic, social i ambiental que representen alguns 
segments de turistes sigui superior als beneficis que generen. Cal per tant, en 
primer lloc, identificar les destinacions o les empreses que fonamenten el 
model turístic o el model de negoci en criteris insostenibles, com a pas previ 
per influir en un procés de transformació obligatòria cap a models 
sostenibles. En aquest apartat, cal posar un accent particular en assegurar 
una adequada mobilitat turística tant d‟accés com interna entre les diferents 
destinacions del país. 
 

Visió 2020 
  
L’any 2020 es pretén que Catalunya esdevingui un 
referent turístic global fruit de la riquesa d‟experiències 
de qualitat creades en base als actius i a la seva identitat, 
formant una proposta de valor sostenible i competitiva 
gràcies a un model de lideratge públic i privat compartit i 
innovador que prioritzi la qualitat per sobre de la 
quantitat, amb l‟objectiu final que el turisme contribueixi 
a augmentar la riquesa i a millorar la qualitat de vida dels 
catalans. 
 

Model turístic 
  
La gran dimensió que ha assolit el sector del turisme a 
Catalunya ja no permet renunciar a un model basat en la 
quantitat, però cal un impuls decidit per millorar la 
qualitat apostant per un turisme de més valor afegit en 
termes econòmics, culturals i mediambientals. El Pla 
estratègic prioritza les actuacions enfocades al creixement 
en termes de qualitat. 
 

Polítiques 

actives de 

turisme des de la 

Generalitat  
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BLOC 1 – Contextualització de les polítiques de turisme:  
la qualitat lligada al sector turístic  

Implementació de la qualitat en les polítiques de turisme. 

La visió 2020 per a la província de Barcelona parteix de l‟anàlisi del posicionament actual basat en 
els quatre factors claus: la natura, la cultura, els estímuls i les sensacions.  
 
La natura que és, sens dubte, un dels factors d‟atracció amb major potencial de la província de Barcelona 
com a destinació turística, ha de tenir una presència molt més rellevant en el nou posicionament turístic de 
la destinació, capitalitzant altres valors naturals que fins ara han estat poc presents en la promoció. En el 
cas del seu posicionament, doncs, aquesta natura haurà de tenir el suport d„una línia de comunicació de la 
màxima protecció i es basarà en : 
  
 El mar i les platges, amb la gran diversitat d‟oferta pel que fa a tipologies (urbanes, naturals, 
familiars...) i dimensió (més de 100 km de costa). Costa Barcelona (nord i sud) és la principal protagonista 
d‟aquesta oferta. 

 
 Els paisatges i espais naturals, amb especial èmfasi en el Parc Natural del Montseny, Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO, però també amb el detall de tots els espais naturals protegits de la província de 
Barcelona i del territori que representen (més de 100.000 hectàrees i el 22% del territori de Catalunya).  

 
 L’aigua, un bé escàs i preuat. Els rius, els deltes, les fonts i els llacs de la província de Barcelona, els 
seus ecosistemes. 
 

Pla de 

màrqueting 

turístic des de la 

Diputació 
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BLOC 1 – Contextualització de les polítiques de turisme:  
la qualitat lligada al sector turístic  

Implementació de la qualitat en les polítiques de turisme. 

El pla d‟acció comarcal de turisme de l‟any 2015 marca uns objectius estratègics encarats a fomentar el 
turisme a la comarca, a la creació i comercialització de producte turístic, a millorar i fomentar la 
competitivitat dels establiments turístics, i a posicionar el producte turístic del Vallès Oriental als mercats 
locals, nacionals i internacionals.  
 
L‟ increment de la implantació del SICTED als establiments de la comarca és un dels objectius anuals que es 
planteja des del pla comarcal de turisme. Aquest s‟emmarca en l‟objectiu estratègic relacionat amb la 
millora de la competitivitat dels establiments turístics. La finalitat és oferir assessorament per a 
implementar el SICTED als establiments turístics del Vallès Oriental. Complir amb els requisits d‟aquest 
distintiu implica obtenir una distinció com establiment SICTED, compromís de qualitat turística. 
  
Les tasques a realitzar per part  de l‟ens gestor de la comarca (Consell Comarcal) es basen principalment en 
informar, gestionar i coordinar el procés per obtenir aquest distintiu de qualitat.  
 
El que s‟espera d‟aquesta acció és la millora de la qualitat dels establiments participants i, a més a més, 
una millor oferta amb millors serveis als turistes.  
 

Pla d’acció 
comarcal de 

turisme del Vallès 
Oriental 2015 
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BLOC 2 – Les polítiques de qualitat turística: EL SICTED*  

El Sistema integral de Qualitat Turística en destins (SICTED) és un projecte 

de millora de la qualitat dels destins turístics promoguda per la Secretaria 

General de Turisme i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), 

que treballa amb diferents empreses i serveis turístics, tenint en compte fins 

a 32 oficis diferents. L’objectiu principal és influir en l’experiència i 

satisfacció del turista que visita el destí. 

 

Té la seva implantació a la província de Barcelona de forma coordinada entre 

la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, els consorcis 

de turisme i els Consells Comarcals.  

 

Què és el SICTED? 

Objectius: 

 Implementació de sistemes de qualitat que permetin el compromís de 

la destinació de les empreses en el treball per a la millora dels serveis 

oferts. 

 

 Garantir un nivell de qualitat distingida i reconeguda a nivell de l’estat 

espanyol. 

 

 Afavorir espais de treball i debat per a la millora de la qualitat turística 

en les destinacions.  

 

 Intercanvi d’experiències i coneixement intersectorial. 

 

 Coordinació de la formació general oferta a la província i en els ens 

locals amb un pes específic vers la qualitat. 

 

 Treball per objectius de cerca de la competitivitat. 

 

 Fomentar el concepte de treball per a la millora continuada. 

 

 Millora de l’eficiència en la gestió. 

 

 Identificació de qualitat davant el client potencial. 

*Aquesta publicació analitza 
l’edició SICTED 2014 

Àrea de Desenvolupament Local 
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BLOC 2 – Les polítiques de qualitat turística: EL SICTED  

Es tracta d’un model participatiu que requereix que les empreses/serveis turístics 

adherits es comprometin amb la qualitat turística del seu destí. Per a obtenir el 

segell, s’ofereix un pla formatiu de 16 mòduls, agrupats en 4 cicles, visites 

d’assistència tècnica per part dels assessors del SICTED, tallers de dubtes i solucions, 

grups de treball en el qual es desenvolupen propostes de millora i avaluacions.  

Què és el SICTED? 

El SICTED (SCTE) defineix i incideix en dos àmbits diferenciats: SICTED empreses i 

serveis, i el SICTED destins. D’aquesta manera, el SICTED segueix la mateixa lògica 

del turisme de qualitat, identificant i implicant els  dos components principals: la 

qualitat dels establiments turístics (empreses i serveis) i la qualitat de l’entorn 

(destins) .  

El SICTED empreses i serveis, ajuda a millorar la gestió 

interna de l’empresa. La finalitat és millorar la gestió 

interna, especialment la dels processos relacionats amb la 

satisfacció al client; incrementar la qualificació de l’equip; 

rebre assistència tècnica que ofereixi suport per a la 

millora; i optar al distintiu de qualitat turística.  

D’altra banda, el SICTED destins, promou un nivell 

de qualitat homogènia en el destí. S’encarrega 

d’establir una estructura de gestió permanent, 

d’oferir un nivell de qualitat homogeni en tots els 

serveis turístics, i incrementar la satisfacció dels 

turistes.  

Àrea de Desenvolupament Local 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 
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BLOC 2 – Les polítiques de qualitat turística: EL SICTED  

Què és el SICTED? 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental fa la funció 

d’Ens Gestor, encarregat de dinamitzar el projecte, 

amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat oferta. 

S’encarrega de donar a les organitzacions i institucions 

responsables de la gestió turística, una visió 

estratègica del destí, amb la finalitat de comercialitzar i 

gestionar de forma òptima. 

TURESPAÑA FEMP 

Diputació de 
Barcelona 

 

 

Cambra de Comerç 
de Barcelona 

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

Impulsen 

Coordinen 

Gestiona al 
territori 

Empreses/serveis 
turístics del territori 

Formadors 

Avaluadors Metodologia 
SICTED 

Àrea de Desenvolupament Local 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 



18 

4 

BLOC 2 – Les polítiques de qualitat turística: EL SICTED  

Què és el SICTED? 

Per poder explicar què és el SICTED, hem fet l’exercici de posar-nos a la pell d’una persona amb un negoci interessat en obtenir aquest segell de qualitat. 

Així doncs, aquests són els elements que hauríem de conèixer:  

Quin és el primer pas que haig de fer per inscriure’m? 

 

Consultar la Secretaria d’Estat de Turisme (SET) i la Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per veure si es compleixen 

els requisits necessaris en l’àmbit territorial desitjat. Aquesta informació 

es pot obtenir del web: www.calidadendestino.es. Seguidament es 

procedeix a firmar el protocol d’adhesió al projecte. 

  

Quines són les empreses que poden adherir-se al SICTED? 

 

Les empreses que poden adherir-se al SICTED són aquelles que 

exerceixen la seva activitat dins de l’àmbit geogràfic, que tinguin la seu 

en el mateix àmbit i que formin part d’algun dels 32 oficis procedents del 

Manual de Bones Pràctiques (explicats més endavant). 

 

Quins beneficis tindré si m’adhereixo? 

Un dels principals beneficis que ofereix el SICTED és la gestió interna 

relacionada amb la satisfacció del client mitjançant la implantació d’un 

manual de bones pràctiques, i el debat i disseny d’accions per a la 

millora de la qualitat de la destinació. Aquesta formació es fa a través 

dels Tallers Col·lectius/Grups de Millora i de les Formacions de Cicle; un 

increment de la qualificació de l’equip mitjançant plans formatius; tenir 

l’oportunitat de rebre assistència tècnica que ofereix suport per a la 

millora del servei; i poder optar al Compromís de Qualitat Turística que 

distingeixi als establiments que superin i mantinguin els requisits definits 

pel model. 

 

Quins són els compromisos que haig de complir per obtenir el 

distintiu?  

1. Estar adherit al SICTED més de tres mesos 

 

2. Assistir al menys al 75% de la formació convocada 

 

3. Rebre totes les visites programades  

 

4. Superar l’ avaluació externa1 

 

5. Disposar d’un pla de millora 

 

1Per a una explicació del concepte veure glossari 

Àrea de Desenvolupament Local 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 
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BLOC 2 – Les polítiques de qualitat turística: EL SICTED  

Cicle 1 Cicle 2 Cicle 3  Cicle 4 Renovació 

Quatre hores de sessions 

formatives 

Quatre hores de sessions 

formatives 

Quatre hores de sessions 

formatives 

Quatre hores de sessions 

formatives 

Quatre hores de sessions 

formatives 

Dos visites individuals (ATI) Una visita individualitzada (ATI) Una visita individualitzada (ATI) Una visita individualitzada (ATI) Una visita individualitzada 

(ATI) 

Dos tallers col·lectius (ATC) Dos tallers col·lectius (ATC) Dos tallers col·lectius (ATC) Dos tallers col·lectius (ATC) Dos tallers col·lectius (ATC) 

Realitzar una autoavaluació Participació d’un grup de millora Realitzar una autoavaluació Participació d’un grup de millora Superació de l’avaluació 

Realització d’un pla de millora Complir les normes d’ús de la 

marca SICTED 

Facilitar evidències del seguiment 

i compliment del Pla de Millora 

Complir les normes d’ús de la 

marca SICTED 

Superació de l’avaluació Complir amb el manual de Bones 

Pràctiques 

Superació de l’avaluació Seguiment del manual de Bones 

Pràctiques 

Superació de l’avaluació Superació de l’avaluació 

Com m’avaluaran? 

I una vegada he obtingut el segell? 

Les empreses/serveis de renovació (han superat l’avaluació del cicle anterior) 

han de formalitzar la seva continuïtat al SICTED mitjançant dos documents: el 

document de protocol i el document SEPA (el document de protocol s’ha de 

signar cada any, el document SEPA no). S’han d’anar renovant anualment. 

 

En definitiva, una manera de reconèixer l’esforç realitzat pels destins turístics, 

els gestors SICTED i les associacions empresarials és mitjançant uns premis. 

Aquests estan dirigits a destins, gestors SICTED i associacions empresarials que 

tinguin una trajectòria a favor de la qualitat turística. Aquests premis es donen 

anualment i Turespaña és l’encarregada de convocar-ne l’edició, així com fixar 

les dates de presentació de candidatures i d’entrega dels mateixos. 

Àrea de Desenvolupament Local 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 
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BLOC 2 – Les polítiques de qualitat turística: EL SICTED  

El Manual de Bones Pràctiques 

Aquest Manual és el document que recull les bones pràctiques a aplicar 

per una empresa o servei turístic adherit al SICTED. El compliment 

d’aquestes bones pràctiques és un dels requisits per a que les empreses 

i serveis adherits obtinguin el distintiu de Compromís de Qualitat 

Turística.  

 

Així, el Manual de bones pràctiques esdevé el document de referència 

del SICTED i serveix d’eina bàsica d’autoavaluació de les empreses i 

serveis turístics adherits. 

 

El Manual està dissenyat de manera que tingui una doble finalitat: 

  

1. És el suport que aglutina el total de bones pràctiques que cal 

aplicar. Cal assenyalar que en certes bones pràctiques s'exigeix el 

desenvolupament d'un document, que està especificat en 

l'estàndard corresponent.  

 

2. És l'eina d'autoavaluació. En una primera fase, l’empresa o servei 

públic turístic la farà servir per autoavaluar-se i conèixer l’abast 

del compliment de les pràctiques que cal aplicar. I en segon lloc, 

la farà servir l’avaluador SICTED com a suport per realitzar 

l’avaluació externa de distinció i de renovació. 

 Existeixen 32 manuals, un per a cada ofici reconegut. Cada un d’ells 

té unes aplicacions que varien en funció de l’ofici. Aquests oficis són: 

Agències de viatges, albergs, allotjaments rurals, lloguer de vehicles, 

artesans, amarrar de creuers i ferris,  bars i cafeteries, bodegues, 

càmpings, comerços, Convention Bureau, empreses de turisme actiu, 

empreses de transport turístic, escoles d’espanyol per a estrangers, 

espais naturals protegits, estacions d’esquí i muntanya, guies 

turístiques, hotels i apartaments turístics, museus i centres d’interès 

turístics visitables, oficines d’informació turística, altres serveis2, 

organitzadors professionals de congressos, palaus de congressos, 

platges, seguretat urbana, ports esportius, restaurants, serveis de 

neteja, taxis, serveis turístics de salut, camps de golf i de Pitch & Putt, 

Turisme industrial. 

 

 

2 El Manual de bones practiques d’Altres serveis recull els estàndards de 
qualitat que s’aplica a aquelles empreses/professionals que pel seu ofici no 
disposen d’un Manual que s’adapti a les seves peculiaritats. 

Àrea de Desenvolupament Local 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 



21 

7 

BLOC 2 – Les polítiques de qualitat turística: EL SICTED  

El Manual de Bones Pràctiques 

Els manuals recullen els estàndards de qualitat que se suggereixen en 

l’ofici determinat, independentment de la seva categoria, així com a 

oficis de característiques similars adherits al SICTED, i l’objectiu dels 

quals és obtenir el distintiu de Compromís de Qualitat Turística. El 

Manual està organitzat per sis seccions principals. Els estàndards o 

bones pràctiques de les cinc primeres seccions són generals, és a dir, 

s’apliquen a qualsevol empresa i/o servei, independentment de l'ofici 

que desenvolupi, en canvi, l’última secció és totalment especifica al 

servei determinat: 

  

Persones: Secció composta per 21 bones pràctiques associades, en la 

seva majoria, a la coordinació, la formació, la qualificació de l'equip de 

treball i la forma de treballar interna, i a l'equip que treballa en 

l'empresa/servei turístic. 

  

Clients: Secció composta per 12 bones pràctiques relatives a la mesura 

de la satisfacció del client, al tractament de possibles queixes i 

suggeriments, etc. 

  

Vendes: Secció composta per 10 bones pràctiques relatives a la 

comercialització de productes i/o serveis oferts per l'empresa i/o 

servei turístic. 

  

Serveis externs: Secció composta per 11 bones pràctiques que tenen a 

veure amb l’aprovisionament, les matèries primeres, el tractament de 

proveïdors, etc. 

  

Instal·lacions i equipament: Secció composta per 20 bones pràctiques 

associades a l’estructura física de l’empresa, a plans de manteniment 

preventiu, neteja, etc. 

  

Recomanacions d’ofici: En aquesta secció es descriuen les bones 

pràctiques més específiques de cadascun dels 32 oficis que disposen de 

Manual. Aquesta secció es pot dividir, al seu torn, en diversos apartats 

en funció de l’abast de l’ofici, que es poden aplicar o no a 

l’empresa/servei turístic. 

Àrea de Desenvolupament Local 
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BLOC 2 – Les polítiques de qualitat turística: EL SICTED  

Pel que fa a l’avaluació, s’avalua cada secció que integra el 

Manual de Bones Pràctiques amb la finalitat de superar 

correctament cada una d’elles, per tal de poder procedir a 

l’obtenció del segell. Aquesta avaluació es fa mitjançant el 

que s’anomena: avaluació externa. Es tracta d’un procés 

imparcial, objectiu i independent per determinar que les 

activitats, productes i serveis que ofereix una 

empresa/servei compleixen amb els requisits exigits en els 

Manuals de Bones Pràctiques. Aquesta avaluació externa 

proporciona evidències objectives dels incompliments en les 

bones pràctiques dels Manuals i la necessitat de corregir o 

prevenir desviacions. 

 

Existeixen dues avaluacions dins del programa, una avaluació 

de distinció/renovació, amb la finalitat d’avaluar cada punt 

dels requisits exigits al manual de bones pràctiques, cada 

dos anys. En segon lloc, una avaluació de seguiment que 

forma part de tot el procés, tant per a l’obtenció com per a 

la renovació, també cada dos anys. En general, els cicles 

senars corresponen amb el seguiment i els cicles parells amb 

la renovació. 

 

Exemple: Manual de bones pràctiques en restaurants 

 

Un exemple ens permet entendre millor què és un manual de bones 

pràctiques i la seva aplicació. L’exemple és d’un ofici del manual de bones 

pràctiques d’un servei o empresa del sector de la restauració.  Aquest és el 

sector on hi ha més empreses amb distintiu SICTED a la nostra comarca. 

  

El manual en el sector de la restauració recull els estàndards de la qualitat 

que s’apliquen als establiments dedicats al servei de restauració, càtering i 

sidreries. Com hem observat anteriorment, les cinc primeres seccions són 

generals per a tots els oficis, però la sisena secció és específica.   

  

Aquesta sisena secció, recomanacions d’ofici, descriuen les bones pràctiques 

més específiques de la restauració com: la vaixella i la cristalleria estan en 

condicions òptimes; es controla la temperatura de les cambres de cuina i 

restaurant; els aliments es conserven de manera que se’n garanteixi una 

conservació òptima; hi ha una ventilació correcta a les instal·lacions de la 

cuina, APPCC, Higiene Alimentària. 

El Manual de Bones Pràctiques 
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El Distintiu SICTED 

El distintiu és el suport que acredita el compliment dels requisits establerts 

en la metodologia i reconeix l’esforç i el compromís amb la qualitat i la 

millora contínua. Aquest té un validesa biennal, tot i que està condicionat a 

una avaluació anual de seguiment i a l’aplicació de les normes d’identitat 

visual de la plataforma SICTED. Per poder obtenir el distintiu l’empresa o 

servei haurà de superar l’avaluació corresponent. L’empresa consultora que 

realitza l’avaluació elabora un resum de les avaluacions fetes a la destinació.  

 

El responsable de sol·licitar els distintius és l’Ens Gestor, conforme a la 

decisió que hagi pres la Taula de Qualitat. La Secretaria d’Estat de Turisme 

és l’encarregada d’emetre els distintius corresponents.  

Cada destinació constitueix una Taula de Qualitat. Aquest ens és 

l’encarregat d’elaborar la proposta de concessió, renovació o retirada del 

distintiu SICTED; és qui valora la gestió del projecte, estableix objectius a 

curt i mitjà termini i valora, aprova i traspassa a l’òrgan competent les 

propostes de  millora de la destinació. L’Ens Gestor té la llibertat per decidir 

la composició d’aquest òrgan col·legiat, en funció de les particularitats del 

destí, tot i que sempre ha d’estar format per representants del sector públic 

i del sector turístic privat d’aquell territori. 

  

 

 

La Taula de Qualitat (2014) estava constituïda pels següents integrants: 

• El conseller de turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVOR) 

com a President.  

• El  Cap de l’Àrea de Desenvolupament Local del CCVOR com a director del 

projecte. 

• Vocals: 

oDiputació de Barcelona 

oCambra de Comerç de Barcelona 

oAssociació Hotels Vallès Oriental 

oGremi d’Hostaleria del Vallès Oriental 

oAssociació de turisme rural del Vallès Oriental 

oAssociació dels càmpings del Vallès Oriental  

oAssociació d’empresaris turístics del Montseny 

  

• Un representant de cada un dels ajuntaments que disposen d’espais de 

titularitat municipal acreditats amb el distintiu SICTED. Aquesta llista de 

representants variarà cada any en funció dels espais de titularitat 

municipal que s’acreditin. Enguany, els ajuntaments representats en la 

Taula de Qualitat són: Caldes de Montbui, Cardedeu, Mollet del Vallès, 

Montmeló, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera. 

 

• El Tècnic/a gestor/a SICTED del CCVOR com a secretari/a. 
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El Distintiu SICTED 

Un cop es coneixen les empreses i els serveis 

distingits, el Consell Comarcal del Vallès Oriental 

organitza l’acte de lliurament de diplomes i distintius 

SICTED. Aquest és el moment on es fa un 

reconeixement públic a totes les empreses i serveis 

que han obtingut el distintiu aquell any.  
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BLOC 3 – Estadístiques: Empreses i serveis SICTED 2014  

L’any 2014 el destí SICTED del Vallès Oriental registrava un total de 62 empreses i 

serveis immersos en l’obtenció d’aquest distintiu de qualitat. El 81% van 

aconseguir ser distingides, és a dir, 50 establiments i serveis de la comarca. Les 

empreses i serveis del sector públic representaven el 13,3% del total dels 

adherits.  

 

En els darrers anys, en el conjunt de la comarca, hi ha hagut un ascens 

significatiu en les empreses i serveis distingides pel SICTED i la tendència apunta 

a mantenir-se a l’alça. El 2008 és el primer any amb empreses distingides. Aquell 

any en van ser 3, mentre l’any 2014 les empreses amb distinció SICTED van ser 

50. El gran increment es va viure entre 2009 i 2010, on es va passar de 9 a 23 

empreses distingides. Destaca també els importants increments dels últims anys 

(2012,2013 i 2014). 
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Com dèiem, l’any 2014, 62 establiments estaven en procés d’avaluació per 

primera vegada per obtenir el distintiu. D’aquests, 49 van obtenir el segell 

satisfactòriament, 1 establiment amb el distintiu Q de qualitat 

turística(convalidació directa) i 12  continuen implantant el procés. L’avanç 

de dades corresponents a 2015 registren un total de 70 establiments adherits. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la plataforma SICTED 
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BLOC 3 – Estadístiques: Empreses i serveis SICTED 2014  

Caldes de Montbui és el municipi que recull el nombre més 

elevat d’establiments i serveis adherits al SICTED (9), la 

qual cosa representa el 15% del total. Cànoves i Samalús és 

el segon municipi amb més empreses i serveis adherits amb 

6, seguit de Mollet del Vallès (4), Granollers (4) i el 

Montseny (4). 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la plataforma SICTED 
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Tres de cada 10 empreses i serveis SICTED del 

Vallès Oriental són del subsector dels 

restaurants, amb  20 establiments dels 62. En 

segon lloc trobem el subsector d’allotjament 

rural, amb el 19% dels establiments i, per 

últim, els hotels i apartaments turístics 

representen el 15% de les empreses i serveis 

totals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avaluació es divideix en quatre cicles anuals 

de formació i un cinquè de seguiment realitzat 

anualment. 20 establiments al 2014 es trobaven 

en el primer cicle, 11 en el segon, 7 en el tercer 

i 1 en el quart. Hi ha 23 establiments que es 

troben en aquests cicles de seguiments anuals. 
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Diagrama Empreses SICTED al Vallès Oriental 2014  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la plataforma SICTED 
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Bloc 4 – Entrevista: Establiment SICTED.  
Josefina Soley, Càmping El Pasqualet  

D’on surt la idea de començar amb aquest negoci? 

F: Ve una miqueta de l’experiència de fer “càmping 

nostre”, vaig fer empresarials i després vaig pensar en 

la idea del càmping. També vàrem anar a viatjar un 

parell de vegades a una zona que hi havia càmpings i 

balnearis i ens va semblar una alternativa maca per a 

Caldes de Montbui. 

 

Quins incentius et van portar a començar amb el 

negoci a Caldes de Montbui? 

F: Caldes de Montbui té uns certs elements que, 

turísticament parlant, són molt rics: el balneari, el casc 

antic, tot el tema cultural, etc. A més a més, vivim 

aquí a prop i quan vam estar buscant vam trobar 

aquesta finca  i ens engrescava la idea de Caldes de 

Montbui.  

 

Com has vist l’evolució del turisme? 

F: Al principi ens vàrem trobar amb la sorpresa que el 

turisme no venia a Caldes de Montbui, anava a 

Barcelona, a la ciutat. Vam tenir la gran sort que amb 

l’impuls de les olimpíades, i el que s’ha donat als anys 

següents, hem pogut estirar una mica d’aquest fil. Tot i  

estar a 25 km de la platja i a 25 km de Barcelona, 

vàrem començar amb el tema del turista o campista de 

llarga estada. Ens vam anar obrint a les campanyes de 

promoció de turisme. Potser els primers 7 o 8 anys va 

ser més difícil però amb les plataformes que s’han anat 

creant a través de Barcelona Ciutat, Turisme de la 

Diputació de Barcelona, Turisme Vallès, etc. s’ha anat 

impulsant el turisme de l’interior i ens ha ajudat molt.  

També ens ha ajudat molt el fet de donar-nos a 

conèixer a les fires i a Internet. 

 

Com explicaries que és el SICTED? 

F: És una eina que és molt bona per a l’estructuració 

interna de l’empresa, per poder posar-hi una mica 

d’ordre. El SICTED t’ajuda a organitzar els diferents 

departaments del teu negoci com: proveïdors, atenció 

al client, imatge i personal intern. 

 

Fa 10 anys que tens el distintiu? 

F: Sí, fa 10 anys que tinc el distintiu del càmping i 4 

anys el del restaurant. Felicito al distintiu i animo a 

que la gent el sol·liciti.  

“Felicito al distintiu i animo a 
que la gent el sol·liciti. Costa 
una miqueta entrar en el rol 
de l’organització interna, però 
una vegada estàs dins, només 
és anar renovant i t’ajuda i et 
dóna idees. És qüestió 
d’aprendre-ho a fer servir.” 

Entrevistem a la Fina Soley,  

directora del càmping “El 

Pasqualet”. La Fina fa vint-i-tres 

anys que va obrir el negoci del 

càmping al municipi de Caldes de 

Montbui i en fa deu que el seu 

establiment té el segell SICTED.  

Des de fa quatre anys el restaurant 

del càmping també disposa 

d’aquest distintiu.   
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Quin és el motiu pel qual vas decidir entrar en el 

SICTED? 

F: Vaig buscar informació sobre què era, i com que 

em va semblar una bona idea, després vaig començar 

el procés. Moltes vegades les empreses ja estan 

definides en moltes coses, perquè ja treballes amb 

una  certa pulcritud, però això era una manera de 

poder recollir la informació i poder-la tenir ordenada. 

T’ajuda a descobrir coses que potser se’t poden 

passar o no les tens prou previstes. Per gestionar una 

empresa has d’estar molt al dia i potser no tens 

temps. El SICTED t’obliga a tenir-ho tot al dia, ja que 

cada any tens una revisió. Aprens a treballar amb les 

eines d’avaluació del distintiu. La veritat és que és 

una manera de treballar més fàcil.  

 

Com vas conèixer aquest segell? Com vas 

inscriure’t? 

F: Caldes de Montbui va ser un dels primers 

ajuntaments que va impulsar-ho a la comarca. Em van 

convidar a una reunió per donar-me’l a conèixer i em 

va semblar interessant afegir-nos. 

L’Ajuntament ens va passar el Manual de Bones 

Pràctiques i, pagant una petita quota, ens vam 

subscriure uns quants establiments. D’aquí va sorgir la 

nostra inscripció al distintiu.  

T’ha costat molt en temps i econòmicament?  

F: Més en temps que en diners. Per recollir el que et 

demana el Manual de Bones Pràctiques dediques unes 

hores, potser una setmana i després ja és cada any. 

Cada any l’he anat adaptant millor i he anat 

verificant la informació.  

 

El  SICTED et facilita l’accés a les normatives? 

F: Si estàs al SICTED estàs més atent de les 

normatives que van sortint. Cada any al fer la revisió 

de normatives ja t’arriba des de la plataforma del 

distintiu. Després l’has de complir i quan ve la 

inspecció valides aquesta normativa. Si una empresa 

té la normativa al dia als clients també els hi agrada.  

 

Que ha suposat per a tu l’obtenció del segell? 

F: Sento una satisfacció que porti 10 anys amb el 

SICTED i que realment el continuï. Si continuo amb ell 

és perquè veritablement l’he trobat una eina 

important. Només és qüestió d’ajustar l’organització 

interna al que et demanen. Si t’adaptes és perquè la 

proposta que t’estan donant pot ser millor. Si ho has 

de fer només per cobrir l’expedient, no val la pena.  

És important per l’organització interna de l’empresa i 

per donar la garantia que tu estàs fent les coses bé. 

Sobre la reputació de l’establiment, el SICTED et diu 

que facis una enquesta perquè els clients puguin 

valorar l’establiment i les activitats. Una enquesta o 

dos a l’any, a nivell intern, t’ajuda a millorar els 

punts més crítics.  

 

El SICTED t’ajuda a tenir més turisme? 

F: És un distintiu poc conegut, les empreses que tenen 

el SICTED haurien d’arribar al distintiu Q. Algunes ja 

el tenen però el problema és que el distintiu Q costa 

molts diners i a vegades moltes empreses no hi poden 

accedir. 

 

Creus que ha tingut un impacte econòmic a nivell 

de territori? 

F: El SICTED té una implementació important a la 

comarca. Si som 50 o 100 establiments que estem 

donant un nivell de qualitat, ha d’haver-hi un impacte 

econòmic. Penso que si el client marxa content, 

l’impacte econòmic sempre hi serà, el que passa que 

és una mica intangible.  

 

I per acabar, com avalues el SICTED? (1 al 10) 

Avantatges i inconvenients 

F: Li posaria un 10 però per no ser tant 

perfeccionistes li poso un 9. 

Bloc 4 – Entrevista: Establiment SICTED.  
Josefina Soley, Càmping El Pasqualet  
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Bloc 5 – Altres segells de qualitat a Catalunya 

El 22 de gener de 2014 la Vall d’Aran va rebre el 

Certificat Biosphere Destination, situant-se així en el 

primer destí de muntanya català en aconseguir aquesta 

certificació.  

 

El segell Biosphere promociona models turístics que 

contribueixen de forma efectiva al manteniment i a la 

protecció dels béns patrimonials culturals i naturals del 

destí en particular. Aquest segell promou el 

desenvolupament sostenible de la indústria turística i 

ajuda a desenvolupar les capacitats de cada destí. 

 

Aquest segell és una entitat associada a la UNESCO i a 

l’Organització Mundial de Turisme i membre del Consell 

Global de Turisme Sostenible, patrocinat per la 

Fundació de les Nacions Unides. 

 

 

És per això que l’obtenció d’aquest segell a la Vall 

d’Aran ha suposat un reconeixement per part de 

l’esforç dels Aranesos, que han desenvolupat un model 

turístic responsable i sostenible en termes econòmics, 

ambientals i socioculturals. 

 

Els objectius que es necessiten per a l’obtenció 

d’aquest segell formaven part de les línies de treball 

del Pla Estratègic de Turisme de la Vall D’Aran 2011-

2015. Els dos punts forts d’aquest pla estratègic anaven 

en la línia d’obtenir un turisme responsable i la 

conservació del patrimoni cultural i ambiental.  

 

El turisme responsable vol seguir essent un model a 

seguir, model amb un sector transversal associat a 

l’economia, el territori, la societat i la cultura aranesa. 

 

Segell Biosphere: Vall d’Aran 
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Bloc 5 – Altres segells de qualitat a Catalunya 

Aquesta carta és elaborada conjuntament per representants dels espais 

naturals protegits, entitats conservacionistes i els empresaris turístics. La 

Carta és una metodologia que orienta pas a pas el procés de planificació 

del turisme sostenible i es concreta en un compromís i un acord voluntari 

entre els gestors dels espais naturals protegits i les empreses del sector, 

per l’aplicació dels principis de sostenibilitat, on les estratègies són 

definides de forma participada per tots els actors involucrats en el 

desenvolupament de l’activitat. 

 

El Parc Natural del Montseny és una entitat impulsora de la Carta Europea 

de Turisme Sostenible (CETS) en tot el territori del Montseny. L’any 2012 

es va comprometre a impulsar els Principis de la CETS així com dur a terme 

les tasques necessàries per al desenvolupament, coordinació i difusió en 

l’àmbit del Montseny.  

 

D’aquesta manera es varen elaborar una sèrie d’estratègies a desenvolupar 

en tots els territoris que envolten el parc natural del Montseny, en funció 

dels objectius generals del CETS. Aquestes anaven en referència a: 

 la creació d’espais de treball per assegurar la implementació de la 

sostenibilitat territorial, 

 la millora de la identificació dels recursos per tal de facilitar-ne una 

posada en valor que abasti tot l’àmbit CETS, 

 la millora de les activitats turístiques, 

 i l’estudi de la freqüència i de la estacionalitat de visites. 

Carta Europa de Turisme Sostenible: El Montseny 

La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina de gestió 

que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el 

desenvolupament de l’activitat turística, tenint en compte les 

necessitats del medi ambient, la població local i les empreses 

turístiques locals.  

 

Els objectius fonamentals de la Carta són: 

 Fomentar el coneixement i suport dels espais protegits d'Europa per 

tal que les generacions futures puguin gaudir d’aquests espais. 

 Millorar el desenvolupament i gestió del turisme dels espais protegits 

tenint en compte les necessitats del medi ambient, dels residents locals, 

empreses i visitants. 
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ATC (Assistència tècnica col·lectiva): són els tallers d’informació i 

resolució de dubtes que contempla el procés d’implementació del 

SICTED. 

 

ATI (Assistència tècnica individualitzada): es tracta de les visites 

que realitza l’assessor en les que ofereix els seus serveis per a 

orientar les millores de la competitivitat dels establiments 

participants i, en concret, el compliment dels requisits del Manual 

de Bones Pràctiques.  

 

Avaluació externa: és un procés imparcial, objectiu i independent 

per a determinar que les activitats, productes i serveis que ofereix 

una empresa/servei públic turístic, compleixen amb els requisits 

exigits en els Manuals de Bones Pràctiques. Corregeix i ajuda a 

prevenir possibles incompliments del Manual de Bones Pràctiques.  

 

SICTED (Sistema integral de Calidad Turística En Destinos): és 

un projecte de millora de qualitat dels destins turístics i de les 

diferents empreses i/o serveis. La finalitat és assegurar la gestió 

interna de les empreses turístiques i serveis vinculats al turisme, 

establir controls en els processos que assegurin la satisfacció dels 

clients i el confort en les instal·lacions.    

 

Manual de Bones Pràctiques: Està adreçat als establiments 

adherits al SICTED, amb la finalitat de promoure la sensibilització i 

la formació d’aquests agents en el nou marc en el qual es 

desenvolupa la seva activitat, centrat en la qualitat turística. 

  

Empresa adherida: són aquelles empreses que han entrat dins del 

procés d’obtenció del distintiu SICTED. 

 

Empresa distingida: són aquelles empreses que han obtingut el 

segell SICTED, i que assisteixen a les renovacions anuals.  

 

Distintiu Q de Qualitat: La “Q” aporta als establiments turístics 

prestigi, diferenciació, fiabilitat, rigor i promoció per part de la 

Secretaria d’Estat de Turisme i les Comunitats Autònomes.  

 

Renovació: Es tracta de la comprovació del grau del compliment 

de les bones pràctiques exigides pel SICTED a una empresa/servei 

públic turístic en funció de l’ofici que desenvolupi.  

 

Avaluació: és un procés imparcial, per a determinar que les 

activitats, productes i serveis que ofereix una empresa/servei 

públic turístic compleixin amb els requisits exigits en el Manual de 

Bones Pràctiques. 

 

Distinció: és el reconeixement del compliment d’aquestes bones 

pràctiques a través del distintiu de Compromís de Qualitat 

Turística.  
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