
 
 
 
 

 
 

OD-33 
ÀREA DE TURISME 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, 
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l'Ajuntament de 
la Llagosta i la modificació de la distribució de l'aportació dels ajuntaments 
aprovada en la sessió de Ple de 17 de novembre de 2021. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’1 de desembre de 2021, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 

 
“ 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca vam subscriure, el 2014, 

el conveni de polítiques de turisme, que té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració per a 
l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme mitjançant 
un pla de turisme. Aquest conveni es va renovar l’any 2018.  

 

2. La vigència d’aquest darrer conveni finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 

3. El turisme és un motor econòmic molt important que pot ajudar en la recuperació econòmica, ja que té 
una gran capacitat per distribuir riquesa i generar llocs de treball degut a la seva transversalitat. 

 

4. El sector del turisme i l’hostaleria és un sector clau dins l’economia del Vallès Oriental, i més 
concretament dins dels sector terciari. Així, les darreres dades del PIB comarcal (any 2019) ens 
indiquen la importància del sector serveis, que dins l’estructura total del PIB suposa gairebé el 60%.  

 

5. Si analitzem les dades en altres termes econòmics, l’aportació del sector al conjunt del VAB va créixer 
un 1,00% que, tot i ser inferior al creixement de comarques veïnes, mostra una dinàmica positiva. Si 
fem una anàlisi més detallada per activitats econòmiques, el sector de l’hostaleria, aporta el 6% del 
total de l’economia, un percentatge superior, per exemple, a l’aportació feta en termes econòmics del 
conjunt d’activitats financeres i d’assegurances del Vallès Oriental. I, de feta, aquest aportació del VAB 
del sector ha anat augmentant la seva aportació al conjunt econòmic, situat el 5% al 2011 o el 5,1% 
del 2014. 

 

6. Pel que fa a l’ocupació, aquesta representa el 5,20% del total de llocs de treball localitzats a la comarca, 
concretament 7.561 llocs de treball, dels quals 5.195 assalariats i 2.507 autònoms). (Font: IDESCAT) 

 

7. Els darrers anys l’oferta turística s’ha mantingut amb un creixement constant: s’han comercialitzat més 
destinacions turístiques, s’ha incrementat molt lleugerament l’oferta de places hoteleres, càmpings i 
turisme rural, i s’han incorporat noves tipologies d’allotjament reglat com els Habitatges d’Ús Turístic o 
els allotjaments especials. També ha incrementat l’oferta de restauració, serveis d’intermediació, entre 



 
 
 
 

 
 

d’altres, la qual cosa recomana la continuació de les actuacions en matèria de turisme que afavoreixin 
l’economia del territori. 

 

8. El Vallès Oriental registra amb dades de 2020, un total de 3.873 places en hotels, 2.739 en càmpings, 
1.637 en apartaments turístics i habitatges d’ús turístic i 484 en establiments de turisme rural. Segons 
les últimes dades d’ocupació disponibles la temporada d’estiu del 2020, tot i havent patit una crisi 
sanitària i de mobilitat global, les dades d’ocupació han estat molt positives per als establiments de 
turisme rural, els quals han tingut un percentatge d’ocupació molt similar al de l’any anterior (51,8%), 
mentre que a hotels i càmpings els ha afectat una mica més aquesta situació. En càmpings s’ha 
obtingut un percentatge d’ocupació lleugerament més baix que el 2019 (31,5%), i en hotels bastant 
més baix (32,5). (Font: Generalitat de Catalunya i Tourism Data System Barcelona) 

 

9. D’altra banda, cal destacar que el comportament estacional és cada vegada menys marcat, comparat 
amb els valors registrats els darrers anys i també que el 54,1% dels turistes han repetit la visita. El 
perfil de turista del Vallès Oriental, amb dades de 2019, té una mitjana de 44,5 anys i en el 64,3% són 
homes. La mitjana de nits d’estada és de 3,8 nits. En el 59,6% dels casos, la nacionalitat és espanyola, 
seguit pels francesos que representen el 6,8%. El motiu principal de la visita és l’oci (50,5%). Els 
principals llocs d’interès per nombre de visitants són: La Roca Village, el Parc Natural del Montseny i 
el Circuit de Barcelona Catalunya a Montmeló. Els visitants valoren la seva estada al Vallès Oriental 
amb una puntuació de 8,4 sobre 10.(Font: Laboratori de turisme de la Diputació de Barcelona a partir 
de l’enquesta a turistes 2019) 

 

10. Així doncs, totes aquestes dades recomanen l’assumpció d’un esforç per part dels poders públics que 
garanteixi la continuïtat de les polítiques de desenvolupament turístic de la comarca. 

 

11. La concertació de polítiques de col·laboració pública – pública i pública –privada és del tot necessària 
per posar en valor tot el potencial del nostre territori i generar un desenvolupament econòmic que ajudi 
a generar riquesa a la comarca. I el sector del turisme aporta un nínxol molt important de generació 
d’ocupació que cal treballar i valoritzar. 

 

12. L’article 70 de la Llei de Turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens perjudici de 
les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, atribucions com la 
coordinació dels municipis de la comarca, la promoció dels recursos turístics de la comarca, i exercir, 
per delegació o per conveni, competències municipals. 

 

13. La missió de les polítiques públiques de turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental és fomentar 
un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori. 

 

14. Els objectius estratègics de les polítiques públiques de turisme que es desenvolupin per raó d’aquest 
conveni pretenen: 

 
a) Desenvolupar polítiques per fomentar el turisme sostenible i responsable com a sector 

econòmic dinamitzador del territori. 
b) Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic. 
c) Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics. 
d) Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic a mercats locals, nacionals 

i internacionals. 
e) Fomentar la professionalització i la formació en el sector turístic, tant públic com privat. 
f) Millorar la qualitat dels establiments turístics i millorar i fomentar la seva competitivitat i 

sostenibilitat. 



 
 
 
 

 
 

g) Comunicar i difondre de manera efectiva els diferents productes de la destinació turística del 
Vallès Oriental. 

h) Fomentar les relacions amb el sector públic i privat del territori. 
 

15. El pla d’accions és l’instrument de planejament mitjançant el qual les parts concerten llurs polítiques 
públiques de turisme i n’acorden l’execució, l’encàrrec de gestió, si és el cas, i el finançament. 

 

16. El pla d’accions de turisme ha de contenir els objectius estratègics, les actuacions que preveuen 
executar i el pressupost corresponent i l’aportació de cada ajuntament amb els quals el Consell 
Comarcal hagi subscrit un conveni de característiques anàlogues. 

 

17. El pla d’accions de turisme té com a mínim una periodicitat anual, corresponent amb l’any natural. 
No obstant, en el cas que finalitzada la vigència d’un pla no n’hagi estat aprovat un altre, aquell pla 
es prorroga amb caràcter anual i fins que no es resolgui o s’extingeixi aquest conveni. 

 

18. Els plans d’accions de turisme seran els que aprovi el plenari. 
 

19. Anualment s’entregarà una memòria justificativa del pla d’acció.  
 

20. Es crearà el Fons turístic per al finançament de les polítiques públiques de turisme del Vallès 
Oriental, que els signants del conveni concertaran mitjançant el Pla d’accions de Turisme. 

 

21. El període de vigència del fons de turisme és el mateix que el del pla d’accions de turisme al qual 
està vinculat. 

 

22. Les aportacions dels ajuntaments es calculen tenint en compte un pes del 75% del nombre 
d’habitants de cada municipi i un pes del 25% del nombre de places d’allotjament recollides a 
l’IDESCAT, que es calcula de la següent manera: 

 
 

 
Qm = 0,75x  PA   x hm     + 0,25x    PA   x  pam 

                  Hm                                       PAm                     
 

 
 

Els paràmetres són: 
 
Qm = Quota individual per ajuntament 
PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) i e) de 
l’epígraf 3 d’aquest conveni, que per l’any 2022 correspon a 42.016€, euros. 
hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: Idescat. Padró municipal d’habitants  
El nombre d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) com a resultat de la revisió del padró municipal d’habitants aprovat per cada 
ajuntament. Les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de 
referència 1 de gener de cada any. 
 

Hm = suma dels habitants del municipis del Vallès Oriental 
Pam= suma de les  places d ’a l lo t jaments  dels munic ip is del  Val lès  Or ienta l  

  



 
 
 
 

 
 

Pam= places d ’a l lo t jament de c ada munic ip i  Font: Idescat, a partir de les dades del 
Departament d'Empresa i Ocupació 
 
El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per aquest concepte 
consti en la publicació més recent a l’IDESCAT. Actualment, s’inclouen en aquest concepte les 
places de turisme rural, de càmping, habitatges d’ús turístic i hoteleres. No obstant això, es 
comptabilitzaran els altres tipus de places d’allotjament a partir de la seva publicació a 
l’IDESCAT.  

 

23. Per als anys 2023, 2024 i 2025, l’aportació dels ajuntaments al fons turístic es determinarà per mitjà 
d’un protocol addicional anual de finançament del conveni, d’acord amb el Pla d’accions de turisme 
que correspongui. 
 

24. L’aportació dels ajuntaments al fons turístic es revisarà anualment tenint en compte, entre altres 
conceptes, la variació salarial. 

 

25. El Ple del Consell Comarcal va aprovar el dia 17 de novembre el contingut i la signatura del conveni 

entre els Consell Comarcal i els diferents municipis de la comarca, excloent La Llagosta.  

 

26. El 24 de novembre l’Ajuntament de La Llagosta va notificar al Consell Comarcal del Vallès Oriental 

la voluntat de participar en el conveni de polítiques de turisme 2022 – 2025.  

 

27. Per l’any 2022, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula de l’apartat precedent és de 

quaranta-dos mil setze euros (42.016€) i queda de la següent manera: 

  



 
 
 
 

 
 

Càlcul del Conveni de Turisme 2022 

DESPESA        

42.016        

  Places    

 
POBLACIÓ 2020 Hoteleres Càmpings 

Turisme 
rural 

Habitatges 
ús turístic 

TOTAL 
PLACES 

Càlcul Conveni 
2022 

Aiguafreda 2.512 15 0 0 22 37 235,56 € 

Ametlla del Vallès, l' 8.646 0 0 30 55 85 759,69 € 

Bigues i Riells 9.358 26 0 19 6 51 772,81 € 

Caldes de Montbui 17.812 350 516 0 99 965 2.517,54 € 

Campins 541 0 0 12 6 18 62,83 € 

Canovelles 16.829 20 0 0 33 53 1.343,10 € 

Cànoves i Samalús 3.156 22 0 25 28 75 330,33 € 

Cardedeu 18.424 81 0 7 61 149 1.580,10 € 

Figaró-Montmany 1.142 5 0 19 6 30 122,98 € 

Fogars de Montclús 475 79 750 43 44 916 1.140,65 € 

Franqueses del Vallès, les 20.364 178 0 4 28 210 1.801,12 € 

Garriga, la 16.668 284 0 0 66 350 1.689,00 € 

Granollers 62.419 1.207 0 0 61 1.268 6.273,54 € 

Gualba 1.548 21 324 0 88 433 639,79 € 

Llagosta, la 13.587 50 0 0 0 50 1.093,06 € 

Lliçà d'Amunt 15.469 0 0 18 88 106 1.303,64 € 

Lliçà de Vall 6.497 0 0 0 17 17 514,34 € 

Llinars del Vallès 10.018 0 0 66 50 116 901,36 € 

Martorelles 4.820 0 0 0 0 0 366,37 € 

Mollet del Vallès 51.600 635 0 0 0 635 4.687,89 € 

Montmeló 8.831 58 0 0 0 58 741,19 € 

Montornès del Vallès 16.644 24 0 15 6 45 1.319,39 € 

Montseny 351 116 429 50 50 645 804,44 € 

Parets del Vallès 19.071 64 0 0 0 64 1.526,78 € 

Roca del Vallès, la 10.754 0 0 0 50 50 877,72 € 

Sant Antoni de Vilamajor 6.208 16 0 8 61 85 574,37 € 

Sant Celoni 18.136 171 0 27 17 215 1.637,79 € 

Sant Esteve de Palautordera 2.864 32 0 18 55 105 344,31 € 

Sant Feliu de Codines 6.363 0 0 0 44 44 536,72 € 

Sant Fost de Campsentelles 8.853 0 0 0 88 88 779,04 € 

Sant Pere de Vilamajor 4.544 0 0 39 116 155 532,30 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 7.426 0 210 25 28 263 881,59 € 

Santa Maria de Martorelles 890 0 0 0 0 0 67,65 € 



 
 
 
 

 
 

Santa Maria de Palautordera 9.630 32 0 25 72 129 887,54 € 

Tagamanent 318 0 0 15 17 32 62,76 € 

Vallgorguina 2.988 0 0 15 116 131 385,09 € 

Vallromanes 2.558 190 510 14 105 819 1.182,01 € 

Vilalba Sasserra 753 0 0 0 0 0 57,24 € 

Vilanova del Vallès 5.503 197 0 0 22 219 682,37 € 

Vallès Oriental  414.570 3.873 2.739 494 1.605 8.711 42.016,00 € 

        

FONT: IDESCAT 

Dades Població:Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Municipis de la comarca. Vallès Oriental. 2021 

Dades Places: Allotjaments turístics 2020. Oferta municipal d'establiments turístics de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
any s'han afegit les dades d'habitatges d'ús turístic 

(Enllaç a la base de dades) 

        

Per tant, PROPOSO, 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, 
Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, la 
Llagosta, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, Gualba, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars 
del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, 
la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de 
Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria 
de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba 
Sasserra i Vilanova del Vallès, per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de 
polítiques públiques de turisme. 
 

2. Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2022 i estén els seus efectes fins al 31 de desembre de 
2025.” 

 

2. El 15 de desembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant Llei de 

turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. Als 
efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els òrgans 
públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó 
de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa 
jurídica; que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei. 

 



 
 
 
 

 
 

2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica 
entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics 
potencials. 
 
Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com aquells 
recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, comarques 
o àrees concretes del territori de Catalunya. 
 
Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han 
d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar suport 
a les iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat. 

 
3. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de 

les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 
 

a)   La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d)  L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord ala legislació 

vigent.  
.../....  
h)    La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i)  L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim 
local. 

 
4. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, les 
atribucions següents: 
 

a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment d’aquests 
recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials. 

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca d’interès 
turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, en els 
termes establerts per la legislació de règim local.  

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les denominacions 

geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, que 

tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i 
potestatiu en la resta de casos.  

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur àmbit 
territorial per a esdevenir municipis turístics.  

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  



 
 
 
 

 
 

i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de 
la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  

 
2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics 
de competència municipal:  
 

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de 
dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis i 

les obres municipals. 
 
5. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa 

que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril conté la mateixa previsió 
–article 66.1-. 
 
En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el municipi 
exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès 
i àmbit local.  
 

6. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells comarcals, 
l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant 
el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, corresponen a la 
comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions de l’article 28. 
 
En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar 
assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els municipis en 
l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori, i establir i 
coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les 
actuacions d’àmbit supramunicipal. 

 
7. El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que conté com a 

línia estratègica número 2 el desenvolupament socioeconòmic, i com una actuació d’aquest 
desenvolupament, el foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la promoció 
econòmica del territori. 
 

8. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es formalitzin 
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d’interès públic 
comú. 

 



 
 
 
 

 
 

9. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament orgànic del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al Ple exercir les atribucions 
que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el 

finançament de polítiques públiques de turisme amb l’Ajuntament de la Llagosta, d’acord amb 
el redactat següent: 

 
 

“REUNITS 
 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, que actua en la seva qualitat de president del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Núria 
Caellas Puig.  
 
I, de l’altra, el senyor Òscar Sierra Gaona alcalde-president de l’Ajuntament de la Llagosta, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, senyor Juan Manuel García Olmo. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  
 
L’alcalde-president en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
La secretària i el secretari també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 
 

MANIFESTEN 
 

I. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca vàrem subscriure el 
conveni de polítiques de turisme que tenia per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració per 
a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 
mitjançant un pla d’accions de turisme. La vigència d’aquest conveni fineix el 31 de desembre de 
2021. 
 



 
 
 
 

 
 

II. El turisme és un motor econòmic molt important que pot ajudar en la recuperació econòmica, ja 
que té una gran capacitat per distribuir riquesa i generar llocs de treball per raó de la seva 
transversalitat. 
 

III. El sector del turisme i l’hostaleria és un sector clau dins l’economia del Vallès Oriental, i més 
concretament dins dels sector terciari. Així, les darreres dades del PIB comarcal (any 2019) ens 
indiquen la importància del sector serveis, que dins l’estructura total del PIB suposa gairebé el 60%.  
 
L’aportació del sector al conjunt del VAB va créixer un 1,00% que, tot i ser inferior al creixement de 
comarques veïnes, mostra una dinàmica positiva. Si es fa una anàlisi més detallada per activitats 
econòmiques, el sector de l’hostaleria aporta el 6% del total de l’economia, un percentatge superior, 
per exemple, a l’aportació feta en termes econòmics del conjunt d’activitats financeres i 
d’assegurances del Vallès Oriental. I, de fet, aquesta aportació del VAB del sector ha anat 
augmentant ( 5% al 2011 -  5,1% al 2014). 
 
Pel que fa a l’ocupació, aquesta representa el 5,20% del total de llocs de treball localitzats a la 
comarca, concretament 7.561 llocs de treball, dels quals 5.195 assalariats i 2.507 autònoms). (Font: 
IDESCAT) 

 
IV. En els darrers anys l’oferta turística s’ha mantingut amb un creixement constant: s’han 

comercialitzat més destinacions turístiques, s’ha incrementat molt lleugerament l’oferta de places 
hoteleres, càmpings i turisme rural, i s’han incorporat noves tipologies d’allotjament reglat com els 
Habitatges d’Ús Turístic o els allotjaments especials. També s’ha incrementat l’oferta de 
restauració, serveis d’intermediació, entre d’altres, circumstància que recomana la continuació de 
les actuacions en matèria de turisme que afavoreixin l’economia del territori. 
 

V. El Vallès Oriental registra amb dades de l’any 2020, un total de 3.873 places en hotels, 2.739 en 
càmpings, 1.637 en apartaments turístics i habitatges d’ús turístic i 484 en establiments de turisme 
rural. Segons les últimes dades d’ocupació disponibles la temporada d’estiu del 2020, tot i havent 
patit una crisi sanitària i de mobilitat global, les dades d’ocupació han estat molt positives per als 
establiments de turisme rural, els quals han tingut un percentatge d’ocupació molt similar al de l’any 
anterior (51,8%), mentre que a hotels i càmpings els ha afectat una mica més aquesta situació. En 
càmpings s’ha obtingut un percentatge d’ocupació lleugerament més baix que el 2019 (31,5%), i 
en hotels bastant més baix (32,5). (Font: Generalitat de Catalunya i Tourism Data System 
Barcelona) 

 
VI. D’altra banda, cal destacar que el comportament estacional és cada vegada menys accentuat, 

comparat amb els valors registrats els darrers anys i també que el 54,1% dels turistes han repetit 
la visita. El perfil de turista del Vallès Oriental, amb dades de 2019, té una mitjana de 44,5 anys i 
en el 64,3% són homes. La mitjana de nits d’estada és de 3,8 nits. En el 59,6% dels casos, la 
nacionalitat és espanyola, seguit pels francesos que representen el 6,8%. El motiu principal de la 
visita és l’oci (50,5%). Els principals llocs d’interès per nombre de visitants són: La Roca Village, el 
Parc Natural del Montseny i el Circuit de Barcelona Catalunya a Montmeló. Els visitants valoren la 
seva estada al Vallès Oriental amb una puntuació de 8,4 sobre 10.(Font: Laboratori de turisme de 
la Diputació de Barcelona a partir de l’enquesta a turistes 2019) 
 
Així doncs, totes aquestes dades recomanen l’assumpció d’un esforç per part dels poders públics 
que garanteixi la continuïtat de les polítiques de desenvolupament turístic de la comarca. 

 
VII. La concertació de polítiques de col·laboració pública – pública i pública –privada és del tot 

necessària per posar en valor tot el potencial del nostre territori i generar un desenvolupament 



 
 
 
 

 
 

econòmic que ajudi a generar riquesa a la comarca. I el sector del turisme aporta un nínxol molt 
important de generació d’ocupació que cal treballar i valoritzar. 

 
VIII. La Diputació de Barcelona ha participat també en el finançament de les polítiques 

públiques de turisme que s’han dut a terme en el marc del conveni esmentat en la manifestació 
primera i ha mostrat interès en continuar col·laborant en el finançament  d’aquestes accions. Fruit 
d’aquesta col·laboració, s’ha formalitzat un sistema de finançament mitjançant la signatura del 
Contracte Programa 2020-2024 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, per tal d’establir el marc de relacions entre ambdues entitats i desenvolupar els 
instruments de gestió turística de la comarca. 
 

IX. Que és de l’interès del Consell Comarcal del Vallès Oriental –en endavant, el CONSELL 
COMARCAL- i de l’Ajuntament de la Llagosta -en endavant, l’AJUNTAMENT- concertar polítiques 
de col·laboració pública – pública i pública -privada per posar en valor tot el potencial del nostre 
territori i generar un desenvolupament econòmic que ens ajudi a generar riquesa i ocupació a la 
comarca, essent el sector del turisme cabdal per assolir aquests objectius.  

 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant Llei de turisme, 

estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. Als efectes d’aquesta 
llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els òrgans públics amb 
competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó de llur creació, 
adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa jurídica; que han de 
perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei. 

 
2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica entre 

recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics potencials. 
 
Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com aquells 
recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, comarques o 
àrees concretes del territori de Catalunya. 
 
Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han 
d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar suport a les 
iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat. 

 
3. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de les 

competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 
 

a)   La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d)  L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord ala legislació vigent.  
.../....  
h)    La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i)  L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim local. 
 



 
 
 
 

 
 

4. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens perjudici 
de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, les atribucions 
següents: 
 

a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment d’aquests 
recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials. 

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca d’interès turístic 
o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, en els termes establerts 
per la legislació de règim local.  

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per promoure 
la imatge de Catalunya com a marca turística.  

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les denominacions 

geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, que tenen 

caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i potestatiu en la 
resta de casos.  

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur àmbit 
territorial per a esdevenir municipis turístics.  

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de la 

Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  
 

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics de 
competència municipal:  
 

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de 
dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis i les 

obres municipals. 
 
5. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa que el 

municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure 
activitats i prestar els  serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de 
la comunitat veïnal. El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-. 
 
En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el municipi 
exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les 
Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit 
local.  
 

6. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells comarcals, 
l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, corresponen a la comarca, 
entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions de l’article 28. 
 
En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar 
assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els municipis en l’establiment 



 
 
 
 

 
 

de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori, i establir i coordinar, amb l’informe 
previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit 
supramunicipal. 

 
7. El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que conté com a línia 

estratègica número 2 el desenvolupament socioeconòmic, i com una actuació d’aquest 
desenvolupament, el foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la promoció 
econòmica del territori. 
 

8. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat mitjançant 
el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es formalitzin convenis de 
col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d’interès públic comú. 

 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL 
i l’AJUNTAMENT per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques 
de turisme mitjançant un pla d’accions de turisme. 
 
Ensems, el CONSELL COMARCAL concertarà les polítiques públiques de turisme que les parts 
convinguin mitjançant l’aprovació d’un pla amb els altres ajuntaments amb els quals hagi subscrit un 
acord de característiques anàlogues a les d’aquest conveni. 
 
 
Segon. Objectius 
 
1. Les parts convenen que els objectius estratègics de les polítiques públiques de turisme que 

desenvolupin per raó d’aquest conveni pretenen: 
 
a) Desenvolupar polítiques per fomentar el turisme sostenible i responsable com a sector 

econòmic dinamitzador del territori. 
b) Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic. 
c) Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics. 
d) Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic a mercats locals, nacionals 

i internacionals. 
e) Fomentar la professionalització i la formació en el sector turístic, tant públic com privat. 
f) Millorar la qualitat dels establiments turístics i millorar i fomentar la seva competitivitat i 

sostenibilitat. 
g) Comunicar i difondre de manera efectiva els diferents productes de la destinació turística del 

Vallès Oriental. 
h) Fomentar les relacions amb el sector públic i privat del territori. 
 

2. Els objectius estratègics es poden revisar amb l’aprovació o modificació, si és el cas, del pla 
d’accions de turisme.  

 
Tercer.  Obligacions del CONSELL COMARCAL 
 



 
 
 
 

 
 

Per assolir l’objecte i els objectius d’aquest conveni, el CONSELL COMARCAL assumeix les 
obligacions següents: 
 
a) Promoure l’elaboració, la concertació i l’execució de les polítiques públiques de turisme que les 

parts convinguin mitjançant l’aprovació del pla d’accions de turisme. 
b) Formular el pla d’accions de turisme. 
c) Cofinançar el pla d’accions de turisme. 
d) Desenvolupar i executar, si és el cas, les actuacions previstes en el pla d’accions de turisme. 
e) Col·laborar en el desenvolupament dels recursos turístics i de les activitats turístiques del Vallès 

Oriental. 
f) Gestionar el Fons turístic. 
g) Concórrer a les convocatòries públiques de subvencions l’objecte de les quals sigui coincident amb 

l’objecte d’aquest conveni, si és el cas.  
h) Convocar  i presidir  el plenari. 
i) Complir les altres obligacions que dimanen d’aquest conveni. 
 
 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
Per assolir l’objecte i els objectius d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT assumeix les obligacions 
següents: 
 
a) Promoure l’elaboració, la concertació i l’execució de les polítiques públiques de turisme que les 

parts convinguin mitjançant l’aprovació del pla d’accions de turisme. 
b) Cofinançar en el finançament del pla d’accions de turisme. 
c) Col·laborar en el desenvolupament dels recursos turístics i de les activitats turístiques del Vallès 

Oriental. 
d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni, consignar en els 

seus pressupostos les dotacions necessàries per a fer-hi front i abonar al CONSELL COMARCAL 
els imports que en resultin. 

e) Participar en el plenari. 
f) Complir les altres obligacions que dimanen d’aquest conveni.  
 
 
Cinquè. Pla d’accions de turisme 
 
1. El pla d’accions és l’instrument de planejament mitjançant el qual les parts concerten llurs 

polítiques públiques de turisme i n’acorden l’execució, l’encàrrec de gestió, si és el cas, i el 
finançament. 

 
2. El pla d’accions de turisme ha de contenir els objectius estratègics, les actuacions que preveuen 

executar i el pressupost corresponent i l’aportació de cada ajuntament amb els quals el CONSELL 
COMARCAL hagi subscrit un conveni de característiques anàlogues. 

 
3. El pla d’accions de turisme té com a mínim periodicitat anual, corresponent amb l’any natural. 

Nogensmenys, pel cas que finalitzada la vigència d’un pla no n’hagi estat aprovat un altre, aquell 
pla es prorroga amb caràcter anual i fins que no es resolgui o s’extingeixi aquest conveni. 
 



 
 
 
 

 
 

4. 1El pla d’accions de turisme per a l’any 2022 s’incorpora a aquest conveni com a annex.  
 

5. El pla d’accions de turisme dels anys 2023, 2024 i 2025 serà el que aprovi el plenari i es 
formalitzarà mitjançant l’acord que preveu el pacte 6.8 d’aquest conveni.   

 
6. El pla d’accions de turisme es finança amb càrrec al fons turístic, sens perjudici d’allò que disposa 

el pacte 7.3 d’aquest conveni.  
 

 
Sisè. Fons turístic 
 
1. Es crea el fons turístic per al finançament de les polítiques públiques de turisme que les parts 

concerten mitjançant el pla d’accions de turisme. 
 
2. El període de vigència del fons de turisme és el mateix que el del pla d’accions de turisme al qual 

està vinculat. 
 
3. El fons turístic es finança amb les aportacions de: 
 

a) El CONSELL COMARCAL 
b) L’AJUNTAMENT 
c) Els altres ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni 

anàleg 
d) El romanent del fons del pla d’accions de turisme precedent extingit o resolt 
e) Qualsevulla altra aportació, subvenció o donació o qualsevol altre ingrés de naturalesa pública 

o privada 
 
4. El CONSELL COMARCAL gestiona el fons turístic, del qual n’ha de retre compte a la Comissió 

de seguiment. 
 

5. El romanent del fons turístic corresponent a un pla d’accions de turisme extingit s’incorpora al fons 
del pla d’accions de turisme següent. 

 
6. L’aportació de l’AJUNTAMENT resulta de tenir en compte la part del pressupost del pla d’accions 

de turisme no coberta per les aportacions previstes a les lletres a), c), d) i e) de l’epígraf 3 d’aquest 
pacte, distribuïda entre tots els ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit 
un conveni anàleg signataris d’acord amb la fórmula següent: 

 
 

Qm = 0,75x  PA   x hm     + 0,25x   PA   x pam 

                  Hm                                       PAm                     
 

Els paràmetres són: 
 
Qm = Quota individual per ajuntament 
PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) i e) de 
l’apartat 3 d’aquest pacte, que per l’any 2022 correspon a 42.016 euros.  

                                            
1 El pla d’accions de turisme per a l’any 2022 que s’ha d’incloure com a annex és aquell aprovat el Ple de Consell Comarcal en la 

sessió de 17 de novembre de 2021.  

  



 
 
 
 

 
 

hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: Idescat. Padró municipal d’habitants  
El nombre d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) com a resultat de la revisió del padró municipal d’habitants aprovat per cada 
ajuntament. Les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de 
referència 1 de gener de cada any. 
 

Hm = suma dels habitants del municipis del Vallès Oriental 

Pam= suma de les p laces d’a l lo t jaments  dels munic ip is del  Val lès  Or ienta l  
Pam= places d ’a l lot jament de cada munic ip i  Font: Idescat, a partir de les dades del 
Departament d'Empresa i Ocupació 
 
El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per aquest concepte 
consti en la publicació més recent a l’IDESCAT.  Actualment, s’inclouen en aquest concepte 
les places de turisme rural, de càmping, habitatges d’ús turístic i hoteleres. No obstant això, es 
comptabilitzaran els altres tipus de places d’allotjament a partir de la seva publicació a 
l’IDESCAT.  

  
7. Per l’any 2022, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula de l’apartat precedent és de 

quaranta-dos mil setze euros (42.016  EUR).   
 

8. Per als anys 2023, 2024 i 2025, l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic es determinarà per 
mitjà d’un protocol addicional anual de finançament d’aquest conveni, d’acord amb el Pla d’accions 
de turisme de correspongui. L’import corresponent al concepte PA de la fórmula per aquests anys 
ha tenir en compte, entre d’altres conceptes, la variació salarial que correspongués aprovada per 
als empleats públics.  
 

Setè. Pagament 
 
1. L’AJUNTAMENT abona la seva aportació en el fons turístic en dues parts proporcionals abans del 

28 de febrer i del 15 de setembre de cadascun dels anys de vigència del conveni.   
 

2. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de la compensació, de conformitat amb el que preveu 
la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT és deutor del CONSELL COMARCAL per l’objecte 
d’aquest conveni. 
 

3. En relació amb cada un dels anys de vigència d’aquest conveni i en el cas que el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT formalitzin un conveni per a la cooperació supramunicipal al Vallès 
Oriental que inclogui, d’una part, les mateixes polítiques públiques de turisme que s’estableixen 
en virtut del conveni que ara es formalitza, i per altra part, una aportació econòmica al CONSELL 
COMARCAL a càrrec de l’AJUNTAMENT, no serà d’aplicació el pacte 6è, 7.1 i 7.2 d’aquest 
conveni relatius al fons turístic i al pagament. 

 
 
Vuitè. Plenari 
 
1. El Plenari de Turisme és l’òrgan col·legiat al qual correspon: 

 
a) El seguiment i l’avaluació d’aquest conveni 
b) L’aprovació, la revisió, la modificació i la derogació del pla d’accions de turisme 

 



 
 
 
 

 
 

2. El Plenari de Turisme s’integra pels membres següents: 
 
a) El conseller o consellera del CONSELL COMARCAL de l’àrea que li corresponguin els 

assumptes de turisme que la presideix, o persona en qui delegui.  
 

b) El regidor o regidora de l’AJUNTAMENT que li corresponguin els assumptes de turisme o 
persona en qui delegui , el qual té la condició de vocal.  
 

c)  El/la cap de l’Àrea tècnica del CONSELL COMARCAL que li corresponguin els assumptes de 
turisme, el/la qual assisteix a les reunions amb veu però sense vot.  
 

d) Els altres representants dels ajuntaments que formalitzin un conveni amb el CONSELL 
COMARCAL de naturalesa anàloga a aquest, els quals tenen la consideració de vocals.  
 

e) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix òrgan 
o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL, amb veu però sense vot.  
 

3. Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any prèvia convocatòria del CONSELL 
COMARCAL.  

 
Novè. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2022 i estén els seus efectes fins al 31 de desembre de 
2025. 
 
 
Desè. Causes d’extinció  
 
Aquest conveni s’extingueix per les causes següents: 
 
a) La finalització del termini de vigència. 
b) L’acord mutu entre les parts. 
c) La denúncia unilateral amb un preavís de sis mesos. No obstant, per instar-la cal estar al dia del 

pagament de les obligacions econòmiques i no eximeix el compliment de les obligacions contretes 
prèviament. 

d) La falta de pagament, per part de l’AJUNTAMENT, de la quota anual de participació que no hagi 
pogut ser compensada i n’hagin transcorregut vuit mesos des del venciment. 

e) La insostenibilitat econòmica del fons turístic.  
f) L’extinció unilateral dels convenis de naturalesa anàloga a aquest que el CONSELL COMARCAL 

hagués subscrit quan facin insostenible el fons turístic. 
 

Onzè. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les incidències que puguin 
derivar-se de la interpretació d’aquest conveni. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen 
el seu contingut i el signen. 
 



 
 
 
 

 
 

2ANNEX PLA D’ACCIONS TURISME 2022 VALLÈS ORIENTAL 
 

2. Modificar la distribució de l’aportació dels ajuntaments en relació amb el conveni per a 
l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 
aprovada pel Ple de 17 de novembre de 2021, que esdevé la següent: 

 
      
      

  Places    

 
POBLACIÓ 2020 Hoteleres Càmpings 

Turisme 
rural 

Habitatges 
ús turístic 

TOTAL 
PLACES 

Càlcul Conveni 
2022 

Aiguafreda 2.512 15 0 0 22 37 235,56 € 

l’Ametlla del Vallès 8.646 0 0 30 55 85 759,69 € 

Bigues i Riells 9.358 26 0 19 6 51 772,81 € 

Caldes de Montbui 17.812 350 516 0 99 965 2.517,54 € 

Campins 541 0 0 12 6 18 62,83 € 

Canovelles 16.829 20 0 0 33 53 1.343,10 € 

Cànoves i Samalús 3.156 22 0 25 28 75 330,33 € 

Cardedeu 18.424 81 0 7 61 149 1.580,10 € 

Figaró-Montmany 1.142 5 0 19 6 30 122,98 € 

Fogars de Montclús 475 79 750 43 44 916 1.140,65 € 

les Franqueses del Vallès 20.364 178 0 4 28 210 1.801,12 € 

la Garriga 16.668 284 0 0 66 350 1.689,00 € 

Granollers 62.419 1.207 0 0 61 1.268 6.273,54 € 

Gualba 1.548 21 324 0 88 433 639,79 € 

la Llagosta 13.587 50 0 0 0 50 1.093,06 € 

Lliçà d'Amunt 15.469 0 0 18 88 106 1.303,64 € 

Lliçà de Vall 6.497 0 0 0 17 17 514,34 € 

Llinars del Vallès 10.018 0 0 66 50 116 901,36 € 

Martorelles 4.820 0 0 0 0 0 366,37 € 

Mollet del Vallès 51.600 635 0 0 0 635 4.687,89 € 

Montmeló 8.831 58 0 0 0 58 741,19 € 

Montornès del Vallès 16.644 24 0 15 6 45 1.319,39 € 

Montseny 351 116 429 50 50 645 804,44 € 

Parets del Vallès 19.071 64 0 0 0 64 1.526,78 € 

la Roca del Vallès 10.754 0 0 0 50 50 877,72 € 

Sant Antoni de Vilamajor 6.208 16 0 8 61 85 574,37 € 

Sant Celoni 18.136 171 0 27 17 215 1.637,79 € 

                                            
2 El pla d’accions de turisme per a l’any 2022 que s’ha d’incloure com a annex és aquell aprovat pel Ple de Consell Comarcal en la 

sessió de 17 de novembre de 2021.  



 
 
 
 

 
 

Sant Esteve de Palautordera 2.864 32 0 18 55 105 344,31 € 

Sant Feliu de Codines 6.363 0 0 0 44 44 536,72 € 

Sant Fost de Campsentelles 8.853 0 0 0 88 88 779,04 € 

Sant Pere de Vilamajor 4.544 0 0 39 116 155 532,30 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 7.426 0 210 25 28 263 881,59 € 

Santa Maria de Martorelles 890 0 0 0 0 0 67,65 € 

Santa Maria de Palautordera 9.630 32 0 25 72 129 887,54 € 

Tagamanent 318 0 0 15 17 32 62,76 € 

Vallgorguina 2.988 0 0 15 116 131 385,09 € 

Vallromanes 2.558 190 510 14 105 819 1.182,01 € 

Vilalba Sasserra 753 0 0 0 0 0 57,24 € 

Vilanova del Vallès 5.503 197 0 0 22 219 682,37 € 

Vallès Oriental  414.570 3.873 2.739 494 1.605 8.711 42.016,00 € 

 
3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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