
 
 
 
 

 
 

OD-19 
ÀREA DE TURISME 
Ple, de 21 de juliol de 2021 
CI, de 14 de juliol de 2021 
 
Dictamen Adherir-se a la marca/segell cicloturisme a Catalunya de l’Agència Catalana de 
Turisme. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 d’octubre de 2015, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va formalitzar 

l’afiliació a l’Agència Catalana de Turisme. 
 
2. El 2 de juliol de 2021, la senyora Nuria Nadal Ramos, tècnica de Turisme de l’Àrea de 

Desenvolupament Local, ha emès l’informe següent: 
 

“ 
1. Una de les línies de treball que porta a terme el Servei de Turisme del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental és la promoció i la comunicació de les propostes, activitats i recursos turístics de 
la comarca. 
 

2. L’Agència Catalana de Turisme (ACT) és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya 
que s’encarrega de dur a terme les polítiques de promoció turística. Neix com a entitat de dret 
públic de la Generalitat mitjançant la Llei 15/2007, de 5 de desembre, amb l’objectiu de promoure 
Catalunya com a destinació turística de referència, basada en la seva qualitat i rendibilitat social i 
econòmica, d’acord amb les competències que l’article 171 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya atorga en matèria de turisme. 
 

3. L’ACT depèn del Departament d’Empresa i Coneixement i està constituïda per la Generalitat de 
Catalunya i pel Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, en representació del 
sector privat. Entre els ens territorials, els patronats de Turisme de les Diputacions de Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona també en formen part, així com l’ens mixt publico privat de promoció 
de la capital catalana, Turisme de Barcelona. 
 

4. La missió de l’ACT és contribuir a la prosperitat de Catalunya i del seu sector turístic, essent la 
seva veu a l’exterior, tot orientant-se a la captació i satisfacció d’un turisme de més valor afegit. 
 

5. En el Pla d’Acció 2021 del Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental està 
previst, dins del punt 1.3 Turisme Actiu i Natura, la promoció del cicloturisme a la comarca.  
 

6. Una de les maneres de promoure el cicloturisme al Vallès Oriental és adherint-nos al segell – 
marca de l’Agència Catalana de Turisme, Cicloturisme a Catalunya. 
 

7. Formar part d’aquest segell pot beneficiar al territori a través d’avantatges i oportunitats 
orientades a una major visibilitat i rendibilitat, basats en una orientació de promoció i 
comercialització més segmentada. 
 

8. Aquest segell – marca s’adreça a totes les empreses i entitats que realitzen activitats 
relacionades amb el cicloturisme (rutes, guiatges, excursions, etc.). Per cicloturisme entenem 
aquella activitat turística en què la bicicleta és un component de l’experiència turística. Inclou 
totes les modalitats: e-bike, BTT, carretera, passeig, alforges,... 
 



 
 
 
 

 
 

9. Requisits generals del segell - marca Cicloturisme a Catalunya són: 
a. Disposar de telèfon, d’adreça electrònica i de pàgina web actualitzada com a mínim en 

tres idiomes. 
b. El personal pot atendre com a mínim en tres idiomes. 
c. El material promocional, tant online com offline, està disponible com a mínim en tres 

idiomes. 
d. En el cas d’allotjaments i agències de viatges indicar el seu número de registre de 

Turisme de Catalunya al seu material promocional, fulletons i web. 
 
10. Els requisits específics del segell – marca Cicloturisme a Catalunya per als ens locals o 

comarcals de promoció turística són: 
a. Disposar d’oferta d’allotjament en el territori d’àmbit de promoció de l’ens. 
b. Tenir un llistat d’empreses especialitzades en cicloturisme, prioritzant les que estan 

certificades al segell. 
c. Disposar d’un espai físic a l’establiment on el cicloturista pugui consultar: 

i. Informació turística sobre el territori on s’ubica (atractius culturals, gastronòmics, 
etc.). 

ii. Informació de rutes de cicloturisme, sortides guiades, calendari de pedalades, 
mapa amb situació de les rutes i detalls sobre quilometratge, altimetria i nivell de 
dificultat. 

iii. Informació pràctica (hospitals, farmàcies i Centres d’Atenció Primària). 
iv. Previsió meteorològica de la destinació amb actualització periòdica. 

d. Disposar d’un catàleg específic amb informació turística i rutes de cicloturisme del territori 
on s’ubica, indicant quilometratge, altimetria, nivell de dificultat i informació d’on 
descarregar-se els tracks. Al catàleg caldrà que hi consti preferiblement informació de les 
empreses especialitzades en cicloturisme de la zona, prioritzant les que estan 
certificades al segell Cicloturisme. 

e. Disposar d’un web amb: 
i. Informació turística del territori on s’ubica. 
ii. Un apartat específic (preferiblement amb accés directe) amb: 

1. Rutes de cicloturisme, indicant quilometratge, altimetria i nivell de 
dificultat, així com facilitar la descàrrega de tracks. 

2. Informació de les empreses especialitzades en cicloturisme de la zona, 
prioritzant les que estan certificades al segell Cicloturisme 

 
11. El Vallès Oriental està Afiliat a l’Agència Catalana de Turisme i adherir-se al segell – marca 

Cicloturisme a Catalunya no representa cap cost.  
 
 
Per tant, PROPOSO, 
 
1. Adherir el Vallès Oriental al segell – marca Cicloturisme a Catalunya.” 

 
3. El 14 de juliol de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple 
per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual correspon al Ple exercir les altres 
atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la 
comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 



 
 
 
 

 
 

 
Per això,  
 
PROPOSO, al Ple que acordi: 
 
1. Adherir-se a la marca/segell cicloturisme a Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de Turisme. 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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