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CAPÍTOL 1  PRESENTACIÓ  

1.1 Introducció  

 

Formem part d’una societat canviant, on tot està en constat moviment. El turisme, ja no 

és només una font d’ingressos, sinó que és un corrent de nous costums, noves idees i 

noves formes de vida. Estem dins d’un territori on una de les claus és l’adaptació a la 

societat, aproximar al màxim possible l’oferta existent cap a la nova demanda, als nous 

mercats. L’activitat turística experimenta canvis, apareixen nous turistes i per tant, es 

percep l’obligació de crear nous productes per satisfer noves necessitats.  

 

El projecte que es presenta a continuació, segueix aquesta idea. Prèviament s’ha 

investigat sobre segments de mercat poc treballats i s’ha estudiat la possibilitat 

d’adaptar l’oferta existent d’un territori concret per aquest nínxol.  L’idea és definir amb 

màxima precisió el nínxol de mercat pel que es vol treballar, així com també tenir 

especial exactitud sobre el què oferir.  

 

La idea és valorar el turisme accessible i introduir-lo dins del sector turístic. 

Concretament dins del turisme del vi.  La vinculació d’aquests dos temes, donarà com 

a resultat un producte d’enoturisme accessible.  

 

No es tracta de crear una oferta turística única i exclusiva per persones amb 

discapacitat, sinó que l’objectiu és ampliar l’oferta ja existent però que aquesta pugui 

arribar a tothom, independentment de les seves limitacions personals.  

 

Aquest nínxol de mercat no necessita productes especials i únics només per a ells i pel 

seu ús exclusiu, sinó que només es tracta d’adaptar l’oferta ja existent. Aquesta 

adaptació serà positiva i en cap cas afectarà al producte inicial ni al nínxol de mercat 

per a qui anava dirigit anteriorment. Es tracta doncs, de crear  un producte pensat per 

a tothom, tot dissenyant i desenvolupant activitats turístiques d’oci apropiades per a 

qualsevol persona, independentment de les seves capacitats. D’aquesta manera 

s’aconsegueix una plena participació i integració en la societat.  

 

El qualsevol moment del nostre cicle de vida podem formar part del col·lectiu de la 

demanda de turisme accessible, i és per aquest motiu que cal reconèixer que les 
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persones amb discapacitat i necessitats especials, constitueixen un segment de 

mercat pel sector turístic al qual s’ha de treballar.  

 

L’àmbit escollit pel desenvolupament del projecte ha estat un territori proper, la 

comarca de l’Alt Empordà, un territori arrelat a la cultura, a la terra i sobretot al sector 

vinícola. És un territori que disposa d’un important patrimoni històric i cultural, on hi 

destaca també la gastronomia i on l’enologia ha agafat un pes important durant els 

últims anys.  

 

1.2 Motivacions personals  

 

Durant de la meva estada en pràctiques curriculars desenvolupades a l’àrea de 

Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, a finals del tercer any del Grau en 

Turisme, vaig tenir l’oportunitat de conèixer el funcionament d’una entitat pública 

important pel desenvolupament del turisme a la comarca. Una de les accions de l’àrea 

que més em va entusiasmar, va ser la de creació de productes per tal de 

desestacionalitzar la demanda i  establir avantatges competitius basats en la 

diferenciació i la qualitat.  Vaig tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà els 

productes turístics que s’han creat des del Consell Comarcal i vaig prestar especial 

atenció als productes gastronòmics.  

 

Durant l’estada de pràctiques vam treballar sobre les creació, comercialització i 

promoció de les campanyes gastronòmiques de la comarca com a un ens per 

promoure la cuina de la zona. Vaig trobar interessant aquesta vessant de la creació de 

nous productes, ja que tenia una base de coneixements teòrics assolits al llarg de la 

carrera, però no havia tingut la possibilitat de posar-los en pràctica.  

 

El turisme és una activitat la qual ha d’estar a l’abast de totes les persones, sense 

excepció. El principal problema però, és la manca de conscienciació, sobretot de la 

societat en general, però també de les entitats públiques i privades. Aquest és doncs, 

un altre dels motius que m’ha portat a la realització d’aquesta investigació.  

 

Tant el turisme accessible com el turisme del vi són dues vessants interessants per mi, 

però a la vegada desconegudes. He treballat i assolit coneixements sobre enoturisme, 
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però no sobre turisme accessible. Al no voler-me decidir ni per un ni per l’altre, va 

sorgir la idea de realitzar un projecte que englobés els dos temes.   

 

A primer cop d’ull, poden semblar dos temes completament diferents i que segueixen 

vies divergents, però la realitat és que es poden enllaçar, i el resultat és l’enoturisme 

accessible, una cara del turisme que podria ser present i de gran rellevància en un 

pròsper futur.  

 

El vi és un producte que es pot percebre a través dels diferents sentits. A través de la 

vista podem diferenciar-ne les diferents tonalitats, el seu color i la seva nitidesa. A 

través de l’oïda podem escoltar la seva fluïdesa. A través de l’olfacte sentirem el seu 

aroma, diferenciarem si es tracte d’un aroma afruitat, floral, fusteritzat, etc.  A través 

del gust trobarem els punts dolços, amargs, àcids, rics o pobres en alcohol, etc. A 

través del tacte poden arribar a palpar la terra, el cep, etc.  

 

1.3 Rellevància i interès pel tema  

 

El segment de mercat que integra les persones amb discapacitat, està agafant un pes 

important dins del món del turisme. El seu potencial de creixement, així com la creixent 

participació en el mercat turístic, s’ha considerat que es tracta d’una oportunitat de 

negoci i per tant, és interessant treballar-hi. És important conèixer les necessitats de 

les persones amb discapacitat i dissenyar una oferta turística adaptada a aquestes 

necessitats. 

 

Val a dir també, que un dels segments de mercat que més protagonisme ha agafat 

durant els últims anys en l’àmbit turístic, és el de persones amb discapacitat. Aquesta 

rellevància doncs, ha portat al desenvolupament del present projecte.    

 

1.4 Objectius 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és valorar la viabilitat de la creació del producte 

d’enoturisme accessible a l’Alt Empordà.  
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A part d’aquest primer objectiu, s’han establert un seguit d’objectius secundaris per 

complementar l’estudi i que ajudaran a desenvolupar l’objectiu principal: 

 

1. Adaptar l’oferta enoturística de l’Alt Empordà al segment de persones amb 

discapacitats. 

2. Desenvolupar un anàlisi de l’entorn previ al disseny del producte. 

3. Proposar mètodes de comercialització del producte creat. 

4. Definir el preu de venda del producte creat i determinar una previsió de vendes. 

 

1.5 Metodologia 

 

S’ha començat el projecte fent una cerca de literatura acadèmica sobre turisme 

accessible per saber què s’ha estudiat, quina ha sigut la seva evolució històrica, quina 

és la situació real, i també per aprofundir en conceptes com discapacitat i tipus de 

discapacitat. Per aquesta part s’han utilitzat definicions científiques de la Organització 

Mundial de la Salut (OMS), i s’han llegit l’article acadèmic de José Luis Vázquez-

Baquero (2001) per veure el concepte des d’un punt de vista no tan científic.  

 

Un cop definits els conceptes, s’ha cregut convenient estudiar la legislació dins  l’àmbit 

de l’accessibilitat. El marc normatiu s’ha estudiat des de quatre àmbits geogràfics 

diferents: àmbit internacional, àmbit europeu, àmbit estatal i àmbit autonòmic.   

 

Tota aquesta informació teòrica i necessària per desenvolupar el producte, forma un 

dels blocs del treball. El bloc que el segueix, entra més en detall sobre el turisme 

accessible i s’ha consultat l’Organització Mundial del Turisme (OMT) per definir el 

concepte de turisme accessible. S’ha realitzat un estudi sobre la demanda d’aquest 

tipus de turisme que servirà per definir el públic objectiu del producte. Per 

desenvolupar aquesta part, s’ha realitzat un anàlisi de dades a nivell europeu, estatal i 

autonòmic per saber el percentatge de població discapacitada i les seves principals 

característiques.  

 

En l’àmbit europeu s’ha consultat Euroscat (Statistical Office of the European 

Communities) on es troben dades a nivell europeu distribuïdes en diverses àrees 

temàtiques. Com a font, s’ha utilitzat  l’últim estudi realitzat a l’any 2003 en matèria de 
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població amb discapacitat. Són els resultats extrets a partir de l’enquesta de població 

activa que es va dur a terme durant la primavera del 2002 a les persones entre 16-64 

anys que viuen als 25 països de la Unió Europea.   

 

Pel que fa al recull de dades dins de l’àmbit estatal, s’ha consultat l’INE (Instituto 

Nacional de estadística). Per tal de donar resposta a la demanda d’aquet tipus 

d’informació per part de l’Administració Públic i de nombrosos usuaris, s’han consultat 

tres estudis: Enquesta sobre Discapacitat, Deficiència i Minusvalidesa (EDDM 1986),  

Enquesta sobre Discapacitat, Deficiències i Estat de Salut (EDDS 1999) i Enquesta de 

Discapacitat, Autonomia personal i situacions de Dependència (EDAD 2008).   

 

Pel que fa la població amb discapacitat de Catalunya s’ha consultat  la informació 

registrada als serveis de valoració i orientació dependents de l'Institut Català 

d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). 

 

Un cop estudiada la demanda de turisme accessible, s’ha estudiat l’oferta a nivell 

català per saber quins recursos accessibles disposa la destinació. Per aquesta part 

s’ha consultat el projecte “Turisme per a Tothom” (2012) de Turisme de Catalunya.  

 

Amb aquesta part teòrica s’ha aconseguit recollir tota la informació necessària per 

desenvolupar el producte. El següent bloc inclou el projecte d’enoturisme accessible. 

S’unifiquen els coneixements adquirits als blocs anteriors, s’exposa la proposta i es 

dóna  resposta a l’objectiu de la investigació. Aquesta és una part més pràctica on ha 

estat imprescindible el contacte amb els professionals del sector.  

 

En primer lloc, s’ha creat una base de dades amb tots els cellers que formen part de la 

DO Empordà i s’ha estudiat cada un d’ells. S’ha estudiat si és visitable o no, quin tipus 

de visita ofereixen, en quins horaris, quina és la durada de la visita, quantes persones 

poden acollir per visita, en quin idioma realitzen la visita, quin és el preu de la visita, si 

ofereixen allotjament o hi ha algun tipus d’establiment proper al celler i quins altres 

serveis ofereixen (agrobotiga, espai d’art, museu, etc.).  

 

Durant aquesta primera selecció, han quedat descartats 19 dels 43 cellers que formen 

part de la DO. Els motius han estat diversos, però molts d’ells no estan preparats per 

acollir més de 10 persones i realitzar una visita en anglès i/o francès.  
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A partir d’aquí, s’ha estructurat una entrevista per realitzar als possibles cellers que 

podrien formar part del futur paquet turístic. El més important és saber si estan 

interessats en rebre persones amb discapacitats i si voldrien formar part del futur 

paquet turístic. A partir d’aquí, s’entren en detalls d’accessibilitat, és indispensable que 

el celler sigui accessible, o que al menys ho siguin el 80% de les instal·lacions.  

 

Després d’aquestes entrevistes, s’han descartats més de 10 cellers, la gran majoria 

ubicats al Baix Empordà, i ha sigut en aquest moment quan s’ha decidit centrar l’oferta 

en l’Alt Empordà. 

 

D’aquesta manera s’han reduït el nombre de cellers a estudiar i ha estat possible 

entrar en detall i concretar finalment els 5 cellers que formen part del paquet.  

 

El procés per escollir l’allotjament, el transport, l’establiment de restauració i la visita 

enològica extra, ha estat el mateix.  

 

A l’últim capítol s’han desenvolupat les conclusions del projecte, vinculades als 

resultats obtinguts dels capítols anteriors.  

 

1.6 Esquema del treball  

 

A continuació apareix un esquema per comprendre de manera visual l’estructura del 

treball. L’objectiu d’aquest esquema és diferenciar-ne els diferents apartats i seguir-ne 

el seu procés.  

Capítol 1 Presentació 

Capítol 2 Marc teòric: la discapacitat, la deficiència i la minusvalidesa. Conceptes i 

normativa legal vigent 

Capítol 3 Turisme accessible: concepte, oferta i demanda 

Capítol 4 Projecte d'enoturisme accessible: anàlisi previ al disseny del producte, 

disseny del producte, costos i comercialització 

Capítol 5 Consideracions finals i conclusions 

Figura 1: esquema del treball (Font: elaboració pròpia) 
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CAPÍTOL 2  MARC TEÒRIC 

2.1 La discapacitat, la deficiència i la minusvalidesa 

 

Un dels primers passos per abordar aquest projecte és  definir i unificar el concepte de 

discapacitat.  

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), defineix la discapacitat com: “Terme genèric 

que engloba deficiències, limitacions de l’activitat i restriccions a la participació.” 

S’entén per deficiència els problemes que afecten a una estructura o funció corporal; 

per limitacions de l’activitat, a dificultats per executar accions; i per restriccions de la 

participació, problemes per participar en situacions vitals.  

 

Aquesta és una definició totalment científica, i caldria doncs donar-li un altre punt de 

vista que no es tractés només de salut integral, perquè, què s’entén per persones 

capacitades? Tot humà té unes capacitats, així com també unes limitacions diferents 

dels altres, amb la única diferència que una persona té més o menys potenciades unes 

capacitats o unes altres.  

 

Segons l’article de José Luis Vázquez-Baquero (2001), director de la Unitat  

d’investigació en psiquiatria clínica i social de l’Hospital Universitari Marqués de 

Valdecilla (Santander), afirma que no hi ha individus discapacitats, sinó que es tracta 

de persones amb dèficit però que tenen altres potencialitats. Aquest és doncs un nou 

model de comprensió del concepte de discapacitat  on dóna especial importància a la 

interacció amb la societat i la igualtat.  

 

El concepte de discapacitat moltes vegades està associat al concepte de deficiència i 

minusvalidesa, i realment són termes diferents. Al 1980, la OMS va publicar la 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) on 

va establir tres nivells de reconeixement del problema, i on diferenciava aquests tres 

conceptes.   

 

Defineix la deficiència com “la pèrdua o anormalitat d’una estructura o funció 

psicològica”, i que es caracteritza pel dèficit, pèrdua o anomalia que poden ser 



Treball final de Grau   Grau en Turisme 
Projecte d’enoturisme accessible  Universitat de Girona, 2013  

 

 

 

 
14 

 

permanents o temporals i que poden afectar a qualsevol membre, òrgan, teixit o 

estructura del cos.  

 

Descriu la minusvalidesa com “la situació desavantatjosa per un individu determinat, 

com a conseqüència d’una discapacitat que limita o impedeix el bon funcionament d’un 

rol en concret” (en funció de l’edat, el sexe i factors socials i culturals). 

 

A tall d’exemple, una persona que pateix miopia, té una deficiència visual. Amb l’ús 

d’unes lents de contacte o unes ulleres, aquesta deficiència es veu reduïda, i per tant, 

pot arribar a tenir la mateixa capacitat visual que una altra persona. Ara bé, quan una 

persona té deficiència visual tot i l`ús d’ulleres, segueix amb el problema, llavors es 

tracta d’una discapacitat. Quan aquesta persona que pateix la discapacitat es troba en 

problemes socials, com ara inserció laboral, és quan es tracta d’una minusvalidesa.  

 

2.2 Tipus de discapacitat  

 

Els tipus de discapacitats de l’ésser humà es classifiquen segons els àmbits que es  

troben afectats.  

Discapacitat física Motòrica: persones que tenen afectada la part la 

capacitat de moviment ja sigui per malformacions, 

accidents, lesions,etc. 

 No motòrica: persones que per causes orgàniques es 

veuen afectades físicament (cansament, malalties 

pulmonars o renals). 

Discapacitat sensorial Comprèn les persones amb deficiència visual i 

auditives i aquelles que presenten problemes en la 

comunicació i el llenguatge. 

Discapacitat intel·lectual Es caracteritza per la disminució de les funcions 

mentals superiors (intel·ligència, llenguatge, etc.) i  les 

funcions motores.  

Discapacitat psíquica  Persones que pateixen alternacions neurològiques i 

trastorns cerebrals.  

Figura 2: tipus de discapacitat (Font: elaboració pròpia a partir de l’OMS) 
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2.3 Normativa legal vigent 

 

Des de la dècada dels anys vuitanta, hi ha hagut un avançament legislatiu dins de 

l’àmbit d’accessibilitat. Abans de la implementació d’aquesta normativa, l’accessibilitat 

quedava emmarcada dins de les polítiques de discapacitat. Amb el pas del temps, s’ha 

passat a una nova concepció i s’ha implantat el concepte de “disseny per a tothom”, on 

l’accessibilitat és universal i es considera que es tracta d’un requisit bàsic, integral i 

transversal. A continuació, s’exposa la normativa que, directament o indirectament, 

caldrà tenir en compte pel disseny del projecte d’enoturisme accessible.  

2.3.1 Marc normatiu internacional  

 

En l’àmbit internacional, el punt d’inflació més rellevant va ser al 1981 quan es va 

celebrar l’Any Internacional de les Persones amb Minusvalidesa. A partir d’aquesta 

data, l’Assemblea Nacional de les Nacions Unides va adoptar el Programa Mundial 

d’accions sobre Persones amb Minusvalidesa (1982) on es destacava el dret de les 

persones amb discapacitat i igualava les oportunitats amb la resta de la població.    

 

L’altra data important a escala internacional va ser la del 1993. L’Assemblea General 

de Nacions Unides va aprovar les normes sobre igualtat d’oportunitats per a les 

persones amb discapacitat i feia referència al dret de tothom a accedir a l’educació, 

l’ocupació, la vida familiar, la integritat personal, la cultura, les activitats recreatives i 

esportives i a la participació de la vida religiosa. 

 

Quadre resum del marc normatiu internacional 

Normativa Any Àmbit geogràfic 

Programa d’Acció mundial 

per persones amb 

minusvalidesa 

1981 Mundial. ONU 

Igualtat d’oportunitats 1993 Mundial. ONU 

Figura 3: quadre resum del marc normatiu internacional sobre persones amb 
discapacitat (Font: elaboració pròpia a partir del marc normatiu internacional)  
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2.3.2 Marc normatiu europeu 

 

El marc polític en matèria de discapacitat dins l’àmbit europeu, es va definir el 1996 a 

partir de la Comunicació de la Comissió sobre Igualtat d’Oportunitats de les persones 

amb discapacitat. Al mateix temps, la Comissió Coordinadora per a la Promoció de la 

Diversitat va publicar European Concept of accessibility on s’unificava el concepte 

europeu d’accessibilitat elaborat per un grup d’experts i adoptat per la Comissió 

Europea com a marc conceptual. La publicació es va reeditar l’any 2003 com a resultat 

de la petició de la Comissió Europea. A partir d’aquell moment, Europa va establir el 

Principi d’Igualtat d’Oportunitats i es va convertir en un punt de referència sobre 

l’aplicació d’aquest principi. El Consell, a la seva resolució de 21 de maig de 2002, 

exhorta a la Comissió i als Estats membres a redoblar esforços per a facilitar 

l’accessibilitat de les infraestructures (referint-se també a infraestructures turístiques). 

 

En definitiva, l’estratègia de la Unió Europea en matèria de discapacitat ha anat 

evolucionat positivament al llarg dels anys amb el concepte d’actuar sobre les barreres 

de l’entorn i sobre les pròpies limitacions funcionals de les persones amb discapacitat.  

 

Cal dir també, que la responsabilitat d’actuar en aquest àmbit correspon als estats 

membres de la Unió Europea, i en funció de cada estat, es detectarà una variació a 

l’hora de donar resposta referent al Principi d’Igualtat d’Oportunitats. 

 

Quadre resum del marc normatiu europeu 

Normativa Data Àmbit geogràfic 

Comunicació de la Comissió sobre 

igualtat d’Oportunitats de les persones 

amb discapacitat i  

1996 Unió Europea  

European Concept of accessibility 1ra. edició: 1996 

2na. edició: 2003 

Unió Europea 

Resolució Consell  21/05/2002 Unió Europea 

Comunicat d’igualtat d’oportunitats per 

a les persones amb discapacitat 

30/10/2003 Unió Europea  

Figura 4: quadre resum del marc normatiu europeu sobre persones amb 
discapacitat (Font: elaboració pròpia a partir del marc normatiu europeu)  
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2.3.3 Marc normatiu estatal 

 

Pel que fa l’Estat Espanyol, la normativa sobre accessibilitat es troba a la Constitució 

Espanyola del 1978. Els articles 9.2, 14 i 49 estableixen que el poder públic té 

l’obligació de fomentar la igualtat i el desenvolupament de les persones.  

 

Els articles 148 i 149, estableixen les bases per delimitar les competències de l’Estat i 

les Comunitats Autònomes. L’Estat té competència en regular les condicions bàsiques 

per la igualtat entre ciutadans, però l’accessibilitat és competència de cada Comunitat 

Autònoma.  

 

Al 1982 es va promulgar la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI), la qual va 

representar un primer intent d’abordar el problema de l’equiparació d’oportunitats de 

les persones amb discapacitat. 

 

El País Basc va ser la Comunitat Autònoma pionera pel que fa el desenvolupament 

dels decrets sectorials (1981 i 1983). Tots dos tractaven sobre la supressió de barreres 

d’accessibilitat, el primer barreres urbanístiques el segon barreres arquitectòniques. 

Segons el Real Patronat sobre discapacitat, el primer tipus de barrera és “aquell 

impediment que es presenta a les estructures i mobiliari urbà, llocs històrics i espais no 

edificats de domini públic”, i el segon és “aquell impediment que es presenta a l’interior 

dels edificis”. A tall d’exemple, l’escala per accedir a un segon pis d’un edifici és una 

barrera arquitectònica i la vorera del carrer, és una barrera urbanística.  

 

Es va fer evident que les diferents Lleis autonòmiques en matèria d’accessibilitat no 

s’aplicaven i no es complien, l’any 2003 es va promulgar a l’Estat Estanyol la Llei 

51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat 

universal (LIONDAU), així que es va deixar enrere el model inicial i es passava a una 

nova concepció d’accessibilitat universal i disseny per a tothom.  

Aquest 2003 coincideix amb l’any Europeu de Persones amb discapacitat on el Govern 

espanyol va presentar el I Pla d’Accessibilitat 2004-2012 a càrrec del Ministeri de 

Treball i Assumptes Socials. Sota el lema  “por un nuevo paradigma, el Dissenyo para 

Todos, hacia la plena igualdad de oportunidades” defineixen una nova perspectiva 

entre discapacitat i accessibilitat. Un cop superat aquest període de temps, i després 
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de l’anàlisi del Pla, s’ha previst una segona edició que allargaria el projecte fins el 

2020.  

 

Quadre resum del marc normatiu estatal 

Normativa Data Àmbit geogràfic 

Llei 13/1982, Integració social dels 

minusvàlids  

23/03/1982  Espanya 

Decret Sectorial, supressió barreres 1ra. edició: 1981 

2na. edició: 1983  

País Basc  

Llei la Llei 51/2003, de 2 de desembre, 

LIONDAU 

02/12/2003 Espanya 

Pla d’Accessibilitat 2004-2012  2003 Espanya 

Figura 5: quadre resum del marc normatiu estatal  sobre persones amb 
discapacitat (Font: elaboració pròpia a partir de marc normatiu estatal)  

2.3.4 Marc normatiu autonòmic   

 

El principi d’igualtat, tal i com s’exposa al mandat constitucional, també es troba a 

l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  

 

A Catalunya es va desenvolupar el Decret 100/1984 sobre la supressió de barreres 

arquitectòniques. Uns anys més tard, Catalunya va elaborar la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques on 

s’hi recollia la definició de persones amb discapacitat, accessibilitat i barreres. Es 

qualificaven els espais en adaptats, practicables i convertibles, es regulaven les 

mesures de control i seguiment i s’hi establia un regim sancionador. El 1995 Catalunya 

va desenvolupar el  reglament (Decret 135/1995, de 24 de març)  que aplicava la Llei 

20/1991, de 25 de novembre, i que contenia el Codi d’accessibilitat de Catalunya.   

 

Les actuacions sobre accessibilitat s’executen des de cada municipi, ja que és 

l’Administració local l’encarregada de desenvolupar els paràmetres establerts a les 

normatives autonòmiques.  
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Quadre resum del marc normatiu autonòmic 

Normativa Data Àmbit geogràfic 

Decret 100/1984, de supressió de 

barreres arquitectòniques 

10/04/1984 Catalunya 

Llei 20/1991, de 25 de novembre, 

promoció accessibilitat i supressió de 

barreres arquitectòniques 

25/11/1991 Catalunya 

Decret 135/1995, de 24 de març, Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya   

24/03/1995 Catalunya 

Figura 6: quadre resum del marc normatiu autonòmic  sobre persones amb 
discapacitat  (Font: elaboració pròpia a partir del marc normatiu autonòmic)  
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CAPÍTOL 3   TURISME ACCESSIBLE  

3.1 El  concepte de turisme accessible  

 

En una societat avançada i en una economia moderna, la importància dels turistes 

amb discapacitat s’ha vist augmentada, de manera que durant les últimes dècades 

s’ha creat una verdadera disciplina d’estudi denominat turisme accessible. Aquest 

concepte ha evolucionat i ha donat lloc a turisme per a tothom. 

 

Segons la Organització Mundial del Turisme, “el Turisme accessible és aquell que 

pretén facilitar l’accés de persones amb discapacitat als serveis turístics” (OMT,2009). 

 

És a dir, possibilita que les persones amb discapacitat, ja sigui permanent o temporal, 

disposin de les condicions adequades de seguretat i autonomia pel desenvolupament 

de les seves activitats en l’àmbit físic, en la prestació de serveis i en els sistemes de 

comunicació.  Aquest concepte posat en pràctica, aconsegueix que les persones amb 

discapacitat obtinguin integració, tant funcional com psicològica, i d’aquesta manera 

satisfacció individual i social.   

 

La OMT va associar per primera vegada turisme i accessibilitat a la Declaració de 

Manilla del 1980. El 1989 un grup d’experts britànics en turisme i discapacitat, van 

desenvolupar el projecte “Tourism for all” amb l’objectiu de fomentar el disseny de 

serveis turístics destinats a tot tipus de públic, deixant de banda l’edat i la discapacitat.  

Durant aquests anys, s’han anat desenvolupant diverses iniciatives sobre turisme i 

discapacitat sota un mateix objectiu: aproximar l’oferta turística existent a persones 

amb discapacitat, ja sigui en allotjament, transport, oci, AAVV, etc. Primerament, es 

centraven sobretot en la supressió de barreres físiques, i no obstant, en els últims anys 

aquest concepte ha evolucionat i ha portat a un nou concepte: Turisme per a tothom. 

Aquest concepte, a diferencia de l’anterior, no es limita només a la supressió de 

barreres, sinó que té per objectiu aconseguir que l’entorn turístic puguin estar a l’abast 

de tothom, independentment de les condicions de cada persona.  

 

Actualment, aquests dos conceptes s’utilitzen de manera indiferent, perseguint el 

mateix objectiu: que les persones puguin moure’s dins d’un entorn turístic de manera 

autònoma.  
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El turisme accessible no es tracta només d’una innovació, sinó que està creant noves 

formes de gestió a les empreses del sector turístic, dirigides a implementar o 

incrementar l’accessibilitat i pensant no només amb un interès lucratiu, sinó també 

social.  

 

3.2 La demanda de turisme accessible  

 

Les persones amb discapacitat constitueixen un segment de mercat de gran 

rellevància pel sector turístic, i per això es realitza a continuació un anàlisi de dades a 

nivell europeu, estatal i autonòmic per tal d’evidenciar que es tracta d’un nínxol de 

mercat pel qual és interessant apostar-hi.  

3.2.1 Anàlisi de discapacitats a Europa 

 

Pel que fa al recull de dades en aquest àmbit, s’ha consultat Euroscat (Statistical 

Office of the European Communities) on es troben dades a nivell europeu distribuïdes 

en diverses àrees temàtiques. Com a font, s’ha utilitzat l’últim estudi realitzat l’any 

2003 en matèria de població amb discapacitat. Són els resultats extrets a partir de 

l’enquesta de població activa que es va dur a terme durant la primavera del 2002 a les 

persones d’entre 16-64 anys que viuen als 25 països de la Unió Europea.  

 

S’exposen a continuació els resultats obtinguts un cop fet l’anàlisi: 

 

- 15’7% de la població total (44’6 milions de persones) van declarar tenir algun 

problema de salut de llarga durada (mínim 6 mesos) o discapacitat.  

- El país amb un major nombre de persones amb discapacitat és Finlàndia 

(32’2%) i amb menor nombre, Romania (5’3%). 

- La diferenciació de sexes pel que fa la discapacitat, és insignificant.  

- L’edat sí que és un factor que afecta a la discapacitat. La franja d’edat 

compresa entre 60 i 64 anys, és la més significativa (37%). 
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Figura 7: relació persones amb discapacitat segons l’edat a UE.  (Font: 
elaboració pròpia a partir de Eurostat, 2003) 

 

- Atès que l’estat civil de les persones sol estar relacionat amb l’edat, l’estudi 

demostra que les taxes de discapacitat són més baixes a les persones solteres 

i més altes a les persones vídues, i més altes a persones divorciades que a 

persones casades.  

 

  

Figura 8: relació persones amb discapacitat segons l’estat civil  a UE. (Font: 
elaboració pròpia a partir de Euroscat, 2003) 
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- Els principals tipus de discapacitat freqüents, són les relacionades amb 

problemes motrius (cames, braços i coll), seguit de problemes cardíacs, pressió 

arterial i problemes de circulació.  

3.2.2  Anàlisi de discapacitats a Espanya 

 

Pel que fa al recull de dades dins de l’àmbit estatal, s’ha consultat l’INE (Instituto 

Nacional de estadística). Per tal de donar resposta a la demanda d’aquet tipus 

d’informació per part de l’Administració Pública i de nombrosos usuaris, s’han realitzat 

tres estudis: Enquesta sobre Discapacitat, Deficiència i Minusvalidesa (EDDM 1986),  

Enquesta sobre Discapacitat, Deficiències i Estat de Salut (EDDS 1999) i Enquesta de 

Discapacitat, Autonomia personal i situacions de Dependència (EDAD 2008).  S’ha 

seguit la metodologia recomanada per la Organització Mundial de la Salut, i en 

particular, les classificacions internacionals vigents de l’any de realització de cada 

estudi.  

 

S’exposen a continuació els resultats obtinguts un cop fet l’anàlisi:  

- 3.787.200 de persones pateixen algun tipus de discapacitat. 

- La Comunitat Autònoma amb més persones discapacitades és Andalusia, 

seguida de Catalunya i València. Amb menys, Ceuta i Melilla i La Rioja.  

 

 

Figura 9: relació persones amb discapacitat segons Comunitat Autònoma de 
procedència. (Font: elaboració pròpia a partir de INE,2008) 
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- El percentatge de persones amb discapacitat és més elevat en el sexe femení 

(60%) que al masculí (40%). Aproximament, un 10% de la població espanyola 

femenina, pateix algun tipus de discapacitat. En el cas dels homes, es tracta 

d’un 7%. 

 

 

Figura 10: relació persones amb discapacitat segons el  sexe a Espanya. (Font: 
elaboració pròpia a partir de INE,2008) 

 

- L’edat sí que és un factor que afecta a la discapacitat. Tot i l’Enquesta de 

Discapacitat, Autonomia personal i situacions de Dependència (EDAD 2008) 

només s’ha establert quatre franges pel que fa l’edat, no ens permet treure’n 

conclusions específiques. Tot i així, és evident que la franja d’edat compresa 

entre 65 i 79 anys, és la més significativa (31,70%) 
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Figura 11: relació persones amb discapacitat segons l’ edat a Espanya. (Font: 
elaboració pròpia a partir de INE, 2008) 

 

- L’Enquesta de Discapacitat, Autonomia personal i situacions de Dependència 

(EDAD 2008) classifica els tipus de discapacitat en visual, auditiva, 

comunicativa, d’aprenentatge, de mobilitat i altres. La franja més rellevant és la 

de persones amb problemes de mobilitat, significant un 32’67% del total de 

persones afectades, tot i que cal tenir el compte que una persona pot tenir més 

d’un tipus de discapacitat.  

 

 

Figura 12: tipus de discapacitat a Espanya. (Font: elaboració pròpia a partir de 
INE, 2008) 
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- El mateix estudi classifica la discapacitat en graus: discapacitat moderada, 

severa o total. La primera engloba les persones amb una disminució o 

impossibilitat important de les seves capacitats per a realitzar la majoria 

d’activitats de la vida diària però pot arribar a superar algunes de les barreres 

de l’entorn. La segona, es tracta de persones que es veuen greument 

dificultades o impossibilitades per a la realització d’activitats diàries, solen 

necessitar l’ajuda d’una altra persona i no aconsegueixen superar les barreres 

de l’entorn. La meitat de la població espanyola discapacitada pateix 

discapacitat total.  

 

 

Figura 13: grau de discapacitat a Espanya. (Font: elaboració pròpia a partir de 
INE, 2008) 
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de 12.865 persones respecte l’any anterior, que en percentatge equival al 

2.91%. 

- Si es considera l’evolució que hi ha hagut entre  2001-2011, es produeix un 

increment del 4.22% al 6.03%. 

 

 

Figura 14: evolució persones amb discapacitat decenni 2001-2011. (Font: 
elaboració pròpia a partir de Generalitat de Catalunya,Departament de Benestar 
Social i Família, 2.011) 

 
- El 51% dels discapacitats són dones, i la resta homes.  

 

Figura 15: relació persones amb discapacitat segons sexe i edat (Font: 
elaboració pròpia a partir de Generalitat de Catalunya,Departament de Benestar 
Social i Família, 2.011 
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- Utilitzen vuit franges d’edat diferents per classificar les persones amb 

discapacitat, i la franja amb més protagonisme és la de 75 anys o més, on s’hi 

situen 125.519 persones amb discapacitat. 

- Pel que fa al grau de discapacitat, la gran majoria de la població es situa dins 

del nivell més baix de discapacitat (del 33% al 64%). 

- S’ha classificat la discapacitat en física (motòrics i no motòrics), visual, auditiva, 

psíquics, malalties mentals,  i altres.  Han analitzat el nombre total de persones 

que hi ha a cada comarca depenent del tipus de discapacitat que tenen. 

 

 

Figura 16: tipus de discapacitat més freqüents a Catalunya. (Font: Elaboració 
pròpia a partir de Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. 
Elaboració pròpia a partir de la Base de dades de persones amb discapacitat, 
2012) 

 

3.3 L’oferta de turisme accessible  

Per tal de saber l’oferta de turisme accessible de la zona on es desenvoluparà el 

projecte, a continuació es porta a terme l’anàlisi sobre el turisme accessible a 

Catalunya. D’aquesta manera s’aconseguirà saber què s’ha estudiat i quines són les 

possibles oportunitats per poder innovar i crear un nou producte.  
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Projectes sobre turisme accessible a Catalunya 
(2007-20011) 

3.3.1 El cas de Catalunya  

 

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana del Turisme, a finals del 

2007, va començar a treballar per tal de posicionar Catalunya com a una destinació 

turística accessible. El seu objectiu és oferir una imatge dirigida a qualsevol tipus de 

persona sense cap tipus d’exclusió, i augmentar-ne així la qualitat dels productes 

turístics (Agència Catalana del Turisme, 2007).  

L’objectiu final és agrupar un seguit de productes per arribar a convertir destinacions 

accessibles. L’Agencia Catalana de Turisme afirma que una destinació accessible serà 

aquell indret que cobreixin la cadena d’experiència turística integral en el turisme 

accessible: allotjament accessible, transport accessible, recursos accessibles i serveis 

complementaris.  

L’oferta de turisme accessible està en total creixement, i així ho demostren les dades 

de l’Agència Catalana del Turisme, la qual afirma que des dels inicis del projecte 

(2007) fins ara, hi ha hagut un increment d’un 30% pel que fa la participació de 

projectes en turisme accessible. Als seus inicis, es disposaven d’un total de 617 

projectes i a hores d’ara, s’ha superat el miler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: evolució participació dels projectes de turisme accessible, 2007-2011 
(Font: elaboració pròpia a partir de Turisme de Catalunya, 2012) 
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Els projectes de turisme accessible existents, es basen sobretot en l’adaptació 

d’equipaments d’allotjament i restauració, seguit de l’adaptació en el transport, i 

finalment en recursos. D’aquets 1.018 projectes actuals, més de la meitat són 

l’adaptació d’equipaments d’allotjament i restauració, és doncs evident la manca de 

productes accessibles. 

 

Figura 18: distribució dels equipaments, recursos i serveis per activitat. (Font: 
elaboració pròpia a partir de Turisme de Catalunya, 2012). 

Com a resultat d’aquest estudi, s’ha creat un portal web interactiu que recull els 

equipaments, els recursos o serveis turístics que disposen de facilitats per a persones 

amb discapacitat o mobilitat reduïda. Des del 2009 fins ara, el nombre de visites a la 

pàgina web ha estat de 52.567 de 103 països diferents (Agència Catalana del Turisme, 

2012). 
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S’exposa a continuació l’actual oferta pel que fa el turisme accessible a Catalunya: 

 

 

Figura 19: oferta turisme accessible a Catalunya, 2012 (Font: Turisme de 
Catalunya,2012) 

 

3.3.2 El  cas de Girona, Costa Brava 

 

S’analitza a continuació un anàlisi de l’accessibilitat en el cas de Girona, Costa Brava. 

Dins d’aquesta marca, Turisme de Catalunya ha treballat tres destinacions: 

1. Ruta Dalí 

Aquesta ruta forma un angle de 90º on Figueres és el vèrtex. En un dels costat es 

troba Púbol, on es pot visitar el Castell- Casa Dalí, totalment accessible com per 

exemple la part de la Cripta i les Golfes. A l’altra banda de l’angle, s’hi troba Port Lligat 

on es troba la Casa de Dalí i Gala que actualment no és accessible. Per finalitzar la 

ruta, es pot visitar el Museu de les Joies el qual està qualificat com el museu més 

accessible de la Fundació Gala- Dalí.  
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Figura 20: accessibilitat Ruta Dalí (Font: Turisme de Catalunya, 2007) 

2. Costa Brava- Alt Empordà 

Els espais naturals de l’Alt Empordà són de gran interès ecològic i cal destacar els 

Aiguamolls de l’Empordà on han desenvolupat una campanya de sensibilització 

perquè les persones amb discapacitat física, mobilitat reduïda i persones sordes o amb 

hipoacúsia  puguin tenir-hi accés. L’Alt Empordà és una destinació amb una gran 

oferta d’oci, i algunes de les empreses del sector han optat per adaptar les seves 

instal·lacions. És el cas del caiac i la vela, aquestes dues activitats ja són accessibles 

per a tothom. A més, les platges de Roses i l’Escala són accessibles i fins hi tot 

disposen de cadires amfíbies (cadira flotant dissenyada per a persones amb 

discapacitat, que els permet gaudir del bany). 
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(A): platges amb cadires amfíbies 

Figura 21: accessibilitat Alt Empordà (Font: Turisme de Catalunya, 2007) 

 

3. Costa Brava- Baix Empordà 

El Baix Empordà també ha estat treballant per tal de fer accessible la comarca. Han 

optat per adaptar algunes de les platges i fins hi tot disposen de cadires amfíbies a 

l’abast de les persones que ho necessitin. Pel que fa el turisme actiu, també han 

adaptat la seva oferta: algun tram de la Via Verda disposa de bicicletes adaptades. A 

més a més, una empresa de busseig de la Reserva Marina de les Illes Medes, ofereix 

busseig adaptat.      
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(A): platges amb cadires amfíbies 

Figura 22: accessibilitat Baix Empordà (Font: Turisme de Catalunya, 2007) 
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CAPÍTOL 4 PLA DE PRODUCTE  
  

4.1 Anàlisi previ al disseny del producte  

 

Abans de portar a terme el disseny específic del producte, cal analitzar un conjunt de 

factors per tal que el producte s’ajusti al màxim possible al nínxol de mercat escollit, i 

satisfaci així les seves necessitats.  

 

Els elements a tenir en compte són: 

1. El públic objectiu 

2. Productes existents a l’Empordà relacionats amb l’enoturisme 

3. Les característiques físiques per l’accessibilitat del producte 

4. Anàlisi dels cellers de la DO Empordà 

4.1.1 Públic objectiu 

 
S’analitza a continuació el perfil de les persones amb discapacitat que viatge que està 

disposada a fer-ho. És interessant veure en quina franja d’edat es troba, quines són 

les seves motivacions turístiques, com es desplaça a la destinació, quin allotjament 

escull pel seu viatge i quin tipus de viatge està disposat a fer, si es tracta de sortides o 

d’estades llargues. Per últim cal analitzar també el seu acompanyant, sobretot perquè 

les persones amb discapacitat estan considerades com a multiclients i cal tenir en 

compte també el seu perfil  

 

PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Discapacitats Físics) va realitzar un 

estudi sota el nom “Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las personas con 

Discapacidad Física” amb la finalitat de donar a conèixer les necessitats de les 

persones amb discapacitat física, aprofundir sobre els seus hàbits i actituds per així 

aconseguir conscienciar tant al sector públic com al privat sobre la importància del 

turisme accessible. L’estudi va ser realitzat al 2004 i es va fer a nivell autonòmic.  

 

L’objectiu era aconseguir un augment de l’oferta turística per a tothom, però que 

l’accessibilitat no sigui un element de segregació, sinó que ha de ser vist com un 
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element de millora tant per les empreses com pel públic en general. D’aquesta manera 

s’aconsegueix crear productes, serveis i sistemes utilitzables per a tothom i englobant 

al major tipus de situacions possibles.  

 

Perfil de les persones amb discapacitat reduïda 

 

Home de 26 a 35 anys, separat, divorciat o solter, amb estudis universitaris i amb un 

nivell econòmic alt (ingressos superiors a 1.801€ mensuals). Treballen com assalariats 

a temps complert en àmbits de direcció o bé de tècnics.  Viuen a Catalunya, en  

poblacions de 100.000 a 400.000 habitants. La discapacitat els hi va aparèixer entre 

els 18 i 29 anys.  

Figura 23: perfil de les persones amb discapacitat que més viatge (Font: 
elaboració pròpia a partir de Hábitos i actitudes hacia el Turismo de las personas 
con discapacidad física. PREDIF 2005) 

 

Motivacions turístiques 

 

La gran majoria de persones amb discapacitat, viatgen per motius d’oci. Segons 

aquest estudi, la majoria afirma haver fet un viatge de vacances, per divertir-se o bé 

per escapar de la rutina, amb un percentatge de 91’1% i 89’3%, respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24: motivacions turístiques de les persones amb discapacitat. (Font: 
elaboració pròpia a partir de Hábitos i actitudes hacia el Turismo de las personas 
con discapacidad física. PREDIF 2005) 
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Accés a la destinació 

 

A nivell general, el mitjà de transport més utilitzat pel col·lectiu de persones amb 

discapacitat, és el cotxe adaptat. Un 42’9% assenyala que utilitza aquest mitjà de 

transport amb molta freqüència. El segon mitjà de transport més utilitzat és el cotxe de 

familiars o amics. Per altra banda, un 34’1% utilitza el tren i només el 2’7% de les 

persones que utilitza cadira de rodes manual, fa ús de l’autobús per arribar a la 

destinació.  

 

Allotjament durant el viatge 

 

Els allotjaments utilitzats amb més freqüència a l’hora de viatjar segons aquest 

col·lectiu són els hotels de 4* i 5*. Aquesta selecció és degut a l’estreta relació entre 

aquest tipus d’establiments i el grau d’accessibilitat que ofereixen. El 71’5% dels 

enquestats, senyalen que els hotels de 4* i 5* són accessibles, inclús el 34’8% afirma 

que l’accessibilitat és alta.  

 

Tipus de viatge 

 

Les sortides amb més freqüència que realitzen les persones amb discapacitat reduïda 

són les excursions, és a dir, que no inclouen pernoctació. En segon lloc, un altre tipus 

de viatge rellevant és el que dura entre 2 i 4 nits fora de l’espai habitual. Segons 

aquest nínxol de mercat, no és comú passar més de 5 nits fora. Només un 29% dels 

enquestats prefereixen els viatges entre 10 i 15 dies.   

 

El paper dels acompanyants 

 

Per a les persones amb mobilitat reduïda, és molt important el suport d’una segona 

persona, i no només durant el viatge, sinó també durant la preparació d’aquest. La 

gran majoria viatgen amb acompanyant i aquests solen ser persones de la mateixa 

família, excepte el 30% de la població que afirmen viatjar amb amics, i dins d’aquests 

amics acompanyants, un 15% també pateix discapacitat. Els resultats però, afirmen 

que prefereixen viatjar amb amics que no pateixin cap tipus de discapacitats i 

d’aquesta manera, sentir-se que formen part de la societat i que no tenen tants 

limitacions com sembla.   
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4.1.2 Productes existents a l’Empordà relacionats amb l’enoturisme  
 

En el següent apartat s’analitzen els productes existents relacionats amb el món del vi 

i que es troben dins l’àmbit geogràfic on es desenvoluparà el projecte d’enoturisme 

accessible.  

 

Són tres els ens públics que han treballat projectes relacionats amb l’enologia a 

l’Empordà. Aquests són: Consell Regulador DO Empordà, Consell Comarcal Alt i Baix 

Empordà i Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

 

Consell Regulador DO Empordà  

 

Des del Consell Regulador de la DO Empordà, es va elaborar un Pla d’Enoturisme que 

van estar treballant de manera conjunta amb els Consells Comarcals de l’Alt i el Baix 

Empordà. Aquests organismes col·laboren de forma estreta per tal de fomentar 

l’enoturisme a l’Empordà, deixant de banda la separació de comarques i oferint un 

territori conjunt.  

 

El projecte té per títol: Empordà Camins de Vi, i l’objectiu és posar en valor el territori 

que configuren les dues comarques com a un destí turístic de referència dins de la 

marca Costa Brava, tot aprofitant la imatge de prestigi i de qualitat que té l’Empordà. 

Segons l’experiència dels últims anys en la dinamització turística del territori, s’ha 

cregut oportú fer un nou pas per a la consolidació d’alguns dels productes turístics que 

complementen les activitats tradicionals del turisme de “sol i platja”. Dins dels eixos 

prioritaris del treball, s’han seleccionat els productes que poden actuar com a elements 

motors i que generen un prestigi al territori. Finalment, han sorgit prioritzats la valoració 

dels productes gastronòmics, enològics i agroalimentaris (DO, IGP, Productes de 

l’Empordà).  

 

Es van dissenyar tot un seguit d’accions que feien referencia a l’Enoturisme a 

l’Empordà, però a hores d’ara, només s’ha editat el fulletó “Empordà Camins de Vi” i 

porten a terme jornades de formació per les oficines de turisme. Per motius 

pressupostaris, encara no s’ha desenvolupat cap més acció però l’objectiu és seguir 

treballant amb el tema i no deixar el projecte tancat.  
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El programa dissenyat, ofereix tres rutes diferents: 

 

- El Camí del Vi a l’Empordà. Alt Empordà 

Aquest camí constitueix el primer eix vinícola de l’Empordà. Es tracta d’una ruta que 

combina cellers, paisatges, vins de la DO Empordà i també patrimoni. Tant des del 

punt de vista tècnic com cultural, aquesta ruta uneix els tres principals monestirs 

romànics que segles enrere estaven dedicats a la preservació i evolució del vi. De 

camí, s’accedeix al Parc Natural del Cap de Creus i al Paratge Natural d’Interès 

Nacional de l’Albera. La ruta proposa visitar la capital de comarca, així com també el 

Castell de Peralada on s’hi troba el Museu del Vi, el Centre Enològic Coll de Roses on 

s’ofereix un viatge interactiu pel món de vi. Cap a la part d la muntanya, es poden 

observar les espècies vegetals que viuen a tocar dels ceps i que participen en la 

configuració dels vins elaborats amb el seu raïm.  

 

- El Camí del Vi i del Suro. Baix Empordà  

Aquesta proposta constitueix la ruta del sud de la DO Empordà i plasma la relació 

entre el vi i el suro. L’Empordà és l’única zona vinícola on s’hi ubiquen cellers amb 

elaboració pròpia de vi i empreses taperes. La ruta inclou diversos cellers que formen 

part de la DO Empordà i que es poden visitar, així com també dóna a conèixer 

l’industria surera i ofereix una visita al Museu del Suro de Palafrugell. Aquesta ruta a 

més, ofereix la possibilitat de practicar senderisme i cicloturisme, així com també es 

presenten atractius gastronòmics per assaborir productes i plats locals i equipaments 

com l’Espai del Peix de Palamós i l’Aula Gastronòmica de l’Empordà on s’hi pot gaudir 

d’activitats, tallers i cursos degustant la gastronomia de l’Empordà, acompanyada de 

vins de la DO Empordà.   

 

- El Camí d’Enllaç:  

Aquest traçat connecta les dues rutes principals, el Camí del Vi i el Camí del Vi i el 

Suro. No disposa de tants punts d’interès com les altres dues rutes, però constitueix un 

passeig  pel territori que enllaça l’Alt i el Baix Empordà. Des d’aquest camí s’accedeix 

al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, les Ruïnes d’Empúries, al Parc Natural 

del Montgrí, a les Illes Medes i al Baix Ter. En aquest camí d’enllaç també es troben 

atractius gastronòmics vinculats amb la natura.  
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Consell Comarcal Alt i Baix Empordà  

 

El Consell Comarcal del Baix Empordà durant el 2012 va estar treballant amb  un  

projecte  sobre l’artesania de la comarca. No es tracta estrictament d’un tema enològic, 

sinó que l’objectiu és donar a conèixer l’oferta artesana de la comarca i aquells 

productors i empreses que ofereixen visites guiades, o bé la compra directe dels seus 

productes. Mitjançant una sèrie de criteris, s’han seleccionat els productors que 

ofereixen qualitat en els seus productes i també les empreses adherides a la DO 

Empordà i a marques de garantia com “Productes de l’Empordà”, “Ceràmica de la 

Bisbal” i “La Gamba de Palamós”. 

 

Ofereix un programa que inclou productes artesans alimentaris i no alimentaris. Dins 

del primer bloc, s’inclou l’arròs, la botifarra dolça, els bunyols de l’Empordà, la gamba 

de Palamós, la Xarcuteria- Cansaladeria, museus (de la Pesca i de la Confitura), 

especialitats (galetes i pastissos), horta, llet, melmelada, oli,  ous, recuits i formatges i 

vi.  En aquest últim apartat s’han inclòs els cellers de la comarca, deixant de banda si 

formen part o no de la DO Empordà i prestant més atenció en si són visitables o no, i 

en si ofereixen compra de productes i/o visites.  

 

Per altra banda, dins de productes no alimentaris s’hi troben els establiments de 

mestres artesans: baster, cisteller, ceramista, estorer, joier, terrissaire, etc. Així també 

com els muses de la comarca relacionats amb aquesta temàtica: Escola de Ceràmica 

de la Bisbal, Museu Terracotta, Museu Bonsai, Museu del Suro i Museu Rural Palau 

Sator.  

 

Patronat Turisme Costa Brava- Girona  

 

El Patronat de Turisme Costa Brava- Girona, està treballant el projecte “Ruta del Vi de 

la DO Empordà” que s’emmarca dins de “Rutas del Vino” d’Accevin (Associació 

Espanyola de Ciutats del Vi). Actualment estan treballant en xarxa per iniciar el 

projecte en col·laboració amb alguns restauradors, hotels i cellers de l’Empordà, per tal 

d’organitzar visites i rutes enològiques selectes, per a grups reduïts tot combinant 

cultura, història i gastronomia.  
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Han creat un portal promocional de l’Enoturisme a l’Empordà: vinsdelemporda.com. La 

pàgina ofereix la possibilitat de comprar productes de l’Empordà i de les comarques de 

Girona, caracteritzats per la seva gran qualitat entre els quals destaquen vins de la DO 

Empordà. L’empresa propietària d’aquest portal web, està formada per quatre germans 

emprenedors i propietaris d’un establiment hoteler situat a la Costa Brava. Es tracta 

d’una empresa totalment independent de qualsevol celler i empresa relacionada amb 

el món del vi, però gràcies a la seva ubicació geogràfica, el coneixement i l’ interès pel 

vi, estan en contacte directe amb els cellers i artesans i productors.  

 

Han organitzat un seguit de visites pels cellers de l’Empordà i han creat diferents 

paquets turístics que combinen allotjament, gastronomia, enologia, cultura i art. A més, 

el portal web ofereix un seguit de propostes d’allotjament, i existeix la possibilitat de 

reservar on-line.  

4.1.3 Característiques físiques per l’accessibilitat del producte 
 

No cal oblidar que els requisits que han de complir-se en matèria d'accessibilitat són 

els que marquen les corresponents Lleis d'Accessibilitat Autonòmica, pel que sempre 

cal remetre's a elles. No obstant això en els següents apartats es descriuen les 

característiques més importants en matèria d'accessibilitat física que han de tenir-se 

en compte perquè un establiment pugui ser utilitzat amb comoditat, autonomia i 

seguretat per les persones amb mobilitat reduïda. Així doncs, es recull a continuació 

totes aquelles característiques que hauran de complir els establiments públics que 

finalment formin part del projecte d’enoturisme accessible. 

 

Elements a tenir en compte:  

 

- Zones d’aparcament 

- Escales i rampes 

- Portes 

- Ascensors 

- Passadissos 

- Taulells d’atenció al públic 

- Habitacions 

- Lavabos i cambres de bany 

- Cuines 

- Saló- menjador 

- Informació 

- Tracte al client 
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Característiques que hauran de complir els centres on es desenvoluparan les visites 

enològiques:  

 

1. Com han de ser les zones d’aparcament  

 

- En el cas que hi hagi una zona prevista per a l'aparcament, ha d'existir com a 

mínim una plaça reservada per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. 

Estarà senyalitzada amb el símbol d'accessibilitat. 

 

- La seva amplària mínima serà 2,20 metres, i l'àrea d'acostament (que pot ser 

compartida per dues places) de 1'20 cms. D'aquesta forma hi haurà espai 

suficient per a mantenir oberta la porta del cotxe mentre es realitza la 

transferència de les cadires de rodes al cotxe i viceversa. 

 
- L'itinerari entre la zona d'aparcament i l'entrada a l’establiment ha de ser 

accessible, complint si escau, els requisits que s'especifiquen en els apartats 

corresponents a portes, rampes, ascensors i passadissos. 

 

2. Com han de ser les escales 

 

- Cal tenir en compte que un sol graó o desnivell és una barrera que dificulta i 

fins i tot impedeix el pas. Per aquesta raó en el cas que hi hagi escales, s'ha de 

contar amb un itinerari alternatiu amb rampa, ascensor o altre sistema 

d'elevació. 

En qualsevol cas, fins i tot encara que hi hagi rampa alternativa, les escales 

han de complir una sèrie de característiques mínimes que assegurin a tots els 

usuaris la seva seguretat i comoditat. 

- El sòl no ha de ser  lliscant. 

- Han de disposar de passamans, preferentment doble, en cada tram inclinat, 

situats a una altura entre 65 i 75 cm. la més baixa, i entre 95 i 105 cm. la més 

alta. 

- Les escales han de tenir un ample lliure mínim de 120 cm. 

- L'altura dels graons ha d'estar compresa entre els 14 i els 17 cm. i la petjada 

(on es dóna suport el peu) serà 28 a 32 cm. Cal evitar que els graons tinguin un 

canto on es poden enganxar els peus o els bastons. 
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3. Com han de ser les rampes 

 

- Les rampes han de tenir un ample lliure mínim de 120 cm. 

- Els pendents no han de ser sempre iguals, variaran en funció de la longitud de 

la rampa: per a recorreguts iguals o menors a 3 metres, el pendent serà inferior 

a 10%; per a recorreguts de 3 a 6 metres, inferior al 8% i per a recorreguts de 6 

a 9 metres, el pendent deu ser igual o menor a 6%. 

- Una rampa mai ha de tenir una longitud major a 9 metres. I, igual que en les 

escales, el sòl ha de ser no lliscant. 

- La rampa ha de tenir passamans, situats a una altura entre 95 i 105 cms. 

 

4. Com han de ser les portes  

 

Les cadires de rodes manuals tenen una amplària mitja de 70 cm. i les elèctriques són 

una mica més àmplies. Per això les  portes i els passadissos han de tenir unes 

mesures suficients per a permetre el pas de les persones que es desplacen en 

aquestes cadires. 

 

Les portes d'entrada i de les diferents estades dels establiments han de complir amb 

les següents característiques: 

 

- L'ample lliure de passada de porta ha de ser igual o major a 80 cm. 

- El sistema d'obertura ha de ser fàcil, mai amb manilles de pom, que impedeix el 

seu ús per les persones amb dificultats per a manipular objectes. 

- L'espai anterior i posterior a la porta ha de ser horitzontal, no inclinat, i contar 

amb un espai anterior i posterior lliure de gir que permeti inscriure una 

circumferència de 150 cm., necessari per a maniobrar amb les cadires de 

rodes. 

- En el cas que la porta d'entrada principal a la casa rural no sigui accessible, ha 

d'existir una alternativa de similar categoria. 

 

5. Com han de ser els ascensors  

 

Els ascensors són la millor alternativa a les escales quan cal salvar desnivells 

importants, com el pas entre dos o més pisos. En general els nous ascensors estan 
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dissenyats ja de manera que compleixen amb els requisits d'accessibilitat. De totes 

maneres cal saber que per a poder ser utilitzats per persones amb gran discapacitat 

física han de complir amb els següents requisits: 

 

- Els botons d'avís han d'estar situats a una altura entre 90 i 120 cm. 

- L'espai anterior i posterior a la porta de l'ascensor ha de ser horitzontal i 

permetre un espai lliure de gir de 150 cm. 

- L'ample lliure de la porta de l'ascensor ha de ser igual o major a 80 cm. 

- L'espai interior ha de tenir unes dimensions mínimes de 100 x 120 cm. 

- En l'interior de l'ascensor ha d'haver passamans i situat a una altura entre 95 i 

105 cm. 

 

6. Com han de ser els passadissos  

 

- Els passadissos han de tenir un ample de passada igual o superior a 120 cm. o 

superior i estar lliure d'obstacles amb la finalitat de facilitar la deambulació. 

- Ha de permetre la realització d'un gir de 150 cms. de diàmetre en tot el seu 

recorregut. 

- El sòl del passadís, com el de tot l'edifici, ha de ser no lliscant, amb la finalitat 

d'evitar les caigudes de les persones que utilitzen crosses i bastons. 

 

7. Com han de ser els taulells d’atenció al públic  

 

- En el cas que hagi un taulell d'atenció al públic, en un espai per a la recepció o 

en qualsevol altre lloc, ha d'existir una reserva mínima de lloc d'atenció adaptat 

a persones usuàries de cadires de rodes. 

- Això significa que en aquest espai el taulell tindrà una altura entre 80 i 85 cm. 

una longitud mínima de   80 cm. i una altura lliure inferior entre 70 o 80 cm. 

 

8. Com han de ser les cambres de bany 

 

Els lavabos, tant els de les zones comunes com els de les habitacions adaptades, han 

de complir amb els següents requisits: 

 

- L'itinerari per a arribar fins a ells ha de ser totalment accessible. 
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- Les portes i zones de passada han d'ajustar-se a les característiques 

esmentades en els apartats corresponents. 

- Ha d'haver un espai lliure d'obstacles que permeti realitzar girs de 150 cm. 

 

Vàter: El vàter ha de tenir un espai d'accés lateral de 80 cm. o més i el seu seient 

situat a una altura entre 45 i 50 cm. A més ha de contar amb barra de suport abatible 

en el costat de l'espai d'acostament al vàter i barra de suport fixa en el costat contrari. 

Ambdues han d'estar col·locades a una altura entre 70 i 80 cm. i estar separades per 

una distància de 65 cm. Totes aquestes característiques permetran que les persones 

usuàries de cadires de rodes es transfereixin des de la seva cadira al vàter. 

 

Lavabo: davant del lavabo hi ha d'haver un espai lliure d'obstacles que permeti 

realitzar girs de 150 cm. El lavabo ha de tenir una altura lliure inferior entre 68 i 72 cm. 

i un espai lliure inferior de fons de 60 cm., que permeti l'acostament i un ús còmode a 

les persones usuàries de cadires de rodes. L'aixeta ha de ser monomando perquè 

pugui ser utilitzat per les persones amb dificultat de manipulació. 

Els accessoris del lavabo han de situar-se a una altura entre 70 i 120 cm. 

 

Dutxa: és millor opció que la banyera. Però el sòl de la dutxa ha de ser continu amb el 

de la resta de la cambra de bany, sense cap tipus de desnivell, i antilliscant. S'ha de 

contar amb una cadira de dutxa especial. En el cas que hi hagi banyera, aquesta ha de 

contar amb espai suficient i disposar de barreres de suport.  

 

Característiques que haurà de complir l’allotjament escollit per paquet turístic:  

 

1. Com han de ser les habitacions  

 

Perquè les habitacions puguin ser utilitzades per persones amb mobilitat reduïda han 

de complir una sèrie de característiques que tenen a veure, bàsicament, amb 

l'amplitud de l'espai i la disposició dels mobles i de l'equipament. 

 

Els principals requisits són els següents: 

 

- L'itinerari per a arribar a ella ha de ser totalment accessible. 
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- A l'habitació ha d'existir espai suficient per a circular entre el mobiliari. Això 

implica espais lliures de passada de 80 cm. i que permetin realitzar girs de 150 

cm. de diàmetre. 

- També hi ha d'haver espai suficient per a accedir a la utilització del mobiliari, 

pel qual es requereix una amplària mínima de 90 cm. En el cas dels llits 

aquesta amplària hauria de donar-se per ambdós costats per a facilitar l'accés. 

- Els endolls, interruptors i en general tots els aparells i mecanismes de control 

ambiental han d'estar situats a una altura entre 40 i 120 cm. perquè es puguin 

manipular des de la cadira de rodes. 

- El sistema d'obertura dels armaris serà preferentment amb porta corredissa i en 

qualsevol cas els tiradors mai seran tipus pom. 

- Les baldes i calaixos dels armaris seran accessibles per a les persones que 

van en cadires de rodes. Han d’estat situades a una altura entre 40 i 120 cm.  

 

2. Com han de ser les zones comunes 

 

- A la sala d'estar, el menjador, i en qualsevol altra estada d'ús comú sempre cal 

tenir en compte que hi ha d'haver espais lliures de passada que permetin 

circular a les persones usuàries de cadires de rodes. Això significa passadissos 

d'una amplària de 120 cm. i en zones de gir espai lliure que permetin inscriure 

un cercle de 150 cm. de diàmetre. 

 

- En el restaurant, la cafeteria, i en qualsevol altra sala d'ús comú, cal tenir en 

compte que hi ha d'haver espais lliures de passada que permetin circular a les 

persones usuàries de cadires de rodes. Algunes de les taules, han de complir 

les característiques que permetin que les persones usuàries de cadires de 

rodes, en puguin fer ús, és a dir, taules on l’altura lliure de la part inferior sigui 

igual o superior a 70 cm.  

 

La importància d'una informació correcta: 

 

Sembla obvi dir que la informació que els establiments donin sobre les seves 

instal·lacions ha de ser sempre ajustada a la realitat. Però en el cas de les 

característiques que fan referència a l'accessibilitat mai està de més recordar-lo i 

insistir en això, ja que una informació errònia o massa general provoca que alguns 
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turistes amb discapacitat es trobin que a l'arribar a la seva destinació, no poden fer un 

ús adequat de l’establiment prèviament reservat.  

 

Per això és important complir les següents característiques: 

 

- En tot el material de publicitat s'especificarà l'accessibilitat de l'establiment: 

estades adaptades o accessibles, grau d'accessibilitat, etc. 

 

- Les persones que atenguin al públic han de conèixer i facilitar quan se li 

sol·liciti, les característiques sobre el nivell d'accessibilitat de l'establiment: 

nombre d'habitacions, amplitud de les portes de les cambres de bany, altura del 

vàter, si hi ha dutxa o banyera, etc. 

 

Característiques que hauran de complir els establiments el relació al tracte amb el 

client:  

 

L'objectiu d'un bon tracte als clients sempre serà el mateix, independentment de les 

característiques d'aquests clients: fer que es sentin còmodes. Però en el cas de les 

persones amb discapacitat, potser pel menor costum de tractar amb elles, no sempre 

se sap com actuar per a complir aquest objectiu. 

 

En aquests casos és important tenir en compte una sèrie de criteris generals: 

 

- Diversitat: cal considerar i respectar les situacions i les necessitats personals 

dels clients; no totes ni sempre són iguals. 

 

- Autonomia: cada client ha de poder ser autònom en l'ús de les instal·lacions i 

dels espais, i no dependre de terceres persones. 

 
- Dignitat: les solucions d'accessibilitat han de garantir el respecte a les persones 

amb discapacitat. 

 
- Seguretat: qualsevol solució deu vetllar per la integritat de qui les utilitzen. 

 
- Compatibilitat: s’ha de permetre la integració de tots els clients. 
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- Resulta impossible determinar els requisits d'accés d'un client només per 

l'aspecte visible d'una discapacitat, per tant és millor no treure conclusions 

precipitades i preguntar a la persona. 

 
- Els turistes amb discapacitat volen ser turistes i per tant rebre el tracte que 

s'ajusti a les seves necessitats. Pregunti-li les seves necessitats concretes 

sense per això fer-li sentir una molèstia o un cas especial. 

 
- Cal evitar la segregació; els turistes amb discapacitat no desitgen ser aïllats 

dels altres turistes o enviats per vies d'accés distintes. 

 
- En definitiva, s’ha de tendir a aconseguir la normalització de la vida de les 

persones amb discapacitat en tots els sentits. 
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4.1.4 Anàlisi DAFO de la DO Empordà  
 

                                                                

DEBILITATS 

 

FORTALESES 

x Nivell baix  de coneixement dels vins de 

l’Empordà dins del mercat internacional. 

x Poca presència d’iniciatives conjuntes. 

x Oferta vinícola poc ordenada i concretada.  

x Baix consum català de vins de la DO 

Empordà. 

x Baix nivell de formació vinícola dels 

prescriptors i agents relacionats. 

x Manca de productes adreçats a un públic 

concret: turisme accessible. 

 L’Empordà com a una zona vinícola amb un 

gran pes històric. 

 Zona de creixement. No es detecta cap 

mena d’estancament.  

 Climatologia favorable per l’obtenció de vins 

de qualitat . 

 Ric paisatge vinícola. 

 Coneixement dels vins catalans i valoració 

positiva 

 Bona presència de cellers i vinyes visitables. 

 Bona incorporació de nous projectes 

vinícoles. Iniciatives innovadores 

                                                                    

AMENACES 

 

OPORTUNITATS 

x Índex decreixent de consum de vi per 

persona i any a Catalunya. 

x Reducció del consum del vi als 

establiments de restauració a causa de la 

conjuntura econòmica actual. 

x Model de turisme de Sol i Platja establert 

a la mateixa zona. Símptomes 

d’esgotament i necessitat de renovació. 

 Proximitat amb França, país de bona cultura 

vinícola.  

 Proximitat amb Barcelona, gran marca i punt 

de referència internacional.  

 Alt nivell de gastronomia catalana, 

reconeguda internacionalment. 

 Referències d’alt nivell: Salvador Dalí i 

Ferran Adrià. 

 Marca Costa Brava.  

 

Figura 25: DAFO DO Empordà (Font: elaboració pròpia a partir de les dades del 
Consell Regulador DO Empordà i altres estudis relacionats amb l’enologia) 
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4.1.5 Diagnosi 

 
En el present apartat, es justifica l’anàlisi DAFO de la DO Empordà: 

 

Pel que fa l’anàlisi intern, s’han exposat debilitats i fortaleses. En el primer cas, són 

limitacions que suposen un seguit de desavantatges per la DO Empordà en relació a 

les altres Denominacions d’Origen. Per altra banda, les fortaleses signifiquen un 

avantatge competitiu en relació a la resta de denominacions 

 
Debilitats  

 

Els vins de l’Empordà no tenen prou reconeixement dins del mercat internacional en 

comparació amb altres Denominacions d’Origen d’altes comunitats autònomes. Per 

exemple, la Denominació d’Origen la Rioja, seguida de la Denominació d’Origen 

Ribera del Duero, són les que es col·loquen en els primers llocs dins del rànquing de 

les DO espanyoles, segons l’estudi realitzat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient (Madrid, 2013).  

 

Una altra debilitat és que els cellers de la DO Empordà són empreses petites, 

generalment familiars que actuen de manera independent i seria interessant que 

treballessin conjuntament per tal de créixer i ser més competitius. S’ha investigat 

també que els catalans valoren el vi de Catalunya però en canvi, el consumeixen poc. 

L’estudi Estratègic “Els Vins de la DO Catalana a Catalunya, INCANVI 2.013” afirma 

que els consumidors de vi de Catalunya citen de manera espontània una mitjana de 

sis DO de la totalitat que existeixen a Espanya i, entre les cinc primeres mencionades, 

se’n citen tres de catalanes. Això demostra l’ampli coneixement que tenen els actuals 

clients catalans dels vins de Catalunya. Tot i tenir uns índex de coneixement molt alts i 

de ser ben valorats pels consumidors, el conjunt de les DO catalanes no aconsegueix 

liderar les ventes del mercat total (canals d’alimentació i hostaleria) a Catalunya, 

arribant a una quota del 27,7% darrera de Rioja, amb un 36%, i davant de Ribera del 

Duero, amb un 6,5%. 

 
Una altra debilitat és que els cellers no ofereixen productes per persones amb 

discapacitat, tot i que el seu celler tingui les característiques necessàries per acollir 

aquet tipus de públic.  
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Fortaleses 
 
 
Una de les fortaleses més rellevants que presenten els cellers de la DO Empordà, és 

la zona vinícola on estan situats, sobretot pel seu pes històric, així com també les 

característiques especials del sòl de cultiu  i la climatologia de la zona favorable per 

l’obtenció de vins de qualitat. Una altra fortalesa important és el coneixement dels vins 

a Catalunya, i el fet de ser coneguts com a vins de qualitat. Els cellers ofereixen 

diverses maneres d’aproximar-se al públic per donar-se a conèixer, però una, i molt 

important, és el tracte amb el client. Gairebé tots els cells ofereixen visites guiades que 

s’adapten al client, oferint diversos horaris, establint visites en diferents idiomes, preus 

assequibles i descomptes per a grups, etc. En molts casos, és el mateix gerent o 

productor l’encarregat de desenvolupar les visites, de manera que s’estableix un vincle 

molt estret i és aquest tracte proper el que fa que el client valori positivament el celler.  

 
 
Pel que fa l’àmbit extern, és a dir, que no depèn dels mateixos cellers però si que al 

seu entorn, s’han detectat un seguit d’amenaces i oportunitats.  

 
Amenaces 
 
 
Tal i com s’ha dit anteriorment, l’estudi Estratègic “Els Vins de la DO Catalana a 

Catalunya, INCANVI 2.013, afirma que el conjunt de les DO catalanes no aconsegueix 

liderar les ventes del mercat total (canals d’alimentació i hostaleria) a Catalunya, i que 

el consum d’aquet vi decreix de manera considerable. Aquest no és un factor que 

depengui estricament dels cellers, però si que els hi afecta. El fet que les vendes de vi 

hagin disminuït durant els últims anys, també és degut a la conjuntura econòmica 

actual. 

 

Tot i que els cellers de la DO Empordà estiguin situats en un territori privilegiat pel que 

fa el cultiu, val a dir també que el fet d’estar situats a la Costa Brava suposa una 

amenaça. Es tracta d’un territori amb un model de Sol i Platja amb símptomes 

d’esgotament. És una destinació amb un model completament consolidat que 

necessita renovació.  
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Oportunitats  
 
 
Per últim, s’han definit un seguit d’oportunitats que suposen un avantatge competitiu 

pels cellers. Els cellers estan situats a una zona totalment estratègica. Tenen 

proximitat amb França, país amb una cultura vinícola molt arrelada i un país 

turísticament molt potent. Té proximitat també amb Barcelona, un punt de referència 

internacional. A més, la zona de l’Empordà no només té bones referències 

geogràfiques al seu voltant, sinó que també disposa de bones infraestructures de 

comunicació.  

 
Una altra oportunitat és la rellevància de la marca Costa Brava. Segons l’estudi 

“Catalunya en Xifres, Direcció General del Turisme (2.010)” la Costa Brava és la marca 

amb més establiments turístics, seguidament s’hi situa la costa Daurada. A més, 

afirmen també que la marca Costa Brava és la que rep més turisme estranger de tot 

Catalunya (3.545 milers de turistes, que suposa un 25% respecte el total). Una altra 

manera de comprovar el bon posicionament de la marca Costa Brava és buscar a 

Google quantes entrades té. El resultat és de 15.100.000 resultats si es busca Costa 

Brava. En canvi, si es busca Costa Daurada, surten 1.690.000 resultats.  

 

L’últim pas previ al disseny del producte, és l’anàlisi dels cellers de l’Empordà. La 

característica principal que s’ha escollit, ha estat el fet de formar part de la DO 

Empordà. Els cellers inscrits a la Denominació d’Origen garanteix una qualitat, i els 

vins produïts en aquestes cellers, seran òptims pel seu consum. A més, es tracte d’una 

marca coneguda i apreciada pel mercat.  

S’ha cregut convenient crear una base de dades dels 43 cellers que formen part de la 

DO Empordà per així classificar-los segons les seves característiques.  

 

4.1.6 Anàlisi dels Cellers de la DO Empordà 
 

L’últim pas previ al disseny del producte, és l’anàlisi dels cellers de l’Empordà. La 

característica principal que s’ha escollit, ha estat el fet de formar part de la DO 

Empordà. Els cellers inscrits a la Denominació d’Origen garanteix una qualitat, i els 
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vins produïts en aquestes cellers, seran òptims pel seu consum. A més, es tracta d’una 

marca coneguda i apreciada pel mercat.  

S’ha cregut convenient crear una base de dades dels 43 cellers que formen part de la 

DO Empordà per així classificar-los segons les seves característiques. Els criteris de 

selecció que s’han utilitzat pel desenvolupament d’aquest anàlisi són els següents: 

- Localitat 

- Accessibilitat del celler 

- Marques de vi que ofereix el celler 

- Celler visitable o no 

- Tipus de visita que ofereix el celler (visita guiada, visita individual, 

possibilitat de tast de vins, etc.) 

- Horaris de les vistes 

- Durada de les visites 

- Capacitat per visita 

- Idiomes de la visita 

- Preu de la visita 

- Cellers que ofereixen allotjament 

- Allotjament proper al celler (entre 5-10km.) 

- Altres serveis que ofereix el celler 

 

4.2 Disseny del producte  

 

 

El projecte ofereix un producte principal que està format per l’oferta d’un paquet 

turístic. A part d’aquest paquet, el projecte ofereix diversos productes secundaris per 

tal de complementar al producte principal i així incrementar també els ingressos.  

 

L’accessibilitat, tal i com s’ha estudiat anteriorment, s’ha d’assegurar al llarg de la ruta 

turística per tal de garantir la satisfacció del client.   
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Aquesta és doncs, la proposta inicial del projecte. Es tracta d’un paquet turístic de 3 

dies (2 nits) on el client tindrà la possibilitat d’endinsar-se en el món del vi i conèixer 

alguns dels cellers de la DO Empordà. En total es realitzen 6 visites enològiques que 

combinen visites als cellers, degustació de vins i productes de l’Empordà, però on el 

més important és l’experiència que viuran. Tots els establiments que es visitaran són 

totalment accessibles i tindran especial atenció en el nostre tipus de client.   

 

4.2.1 Producte principal  
 

El lloc de sortida és el Punt d Benvinguda de Girona. S’ha escollit aquest lloc perquè 

és un dels lloc cèntrics, de fàcil accés i a on els mitjans de transport hi poden aparcar. 

A més a més, al tenir un punt d’informació turística, permetrà als clients rebre 

informació si així ho desitgen. Girona, és una ciutat propera a la zona de l’Empordà, i 

amb bones comunicacions per rebre clients, ja siguin nacionals o internacionals. 

L’aeroport situat a pocs minuts del centre de la ciutat, i l’estació de tren, permetran 

l’arribada d’aquests clients. 

 

Un cop els clients estiguin dins del mini-bus adaptat, ens dirigirem a Roses, 

concretament a l’Almadraba Park- Hotel on hi passarem les dues nits. Es tracta d’un 

hotel de 4* situat a la platja de l’Almadrava amb 66 habitacions totalment equipades 

amb la millor comoditat on els nostres clients no tindran cap dificultar per accedir-hi ni 

per desplaçar-se per l’hotel. Disposa de dues habitacions adaptades per a 

minusvàlids, però la resta d’habitacions són accessibles i disposen de suficient espai. 

Estarem a l’hotel en règim de mitja pensió, on se’ns oferirà allotjament de dues nits, 

dos esmorzars bufet amb productes de proximitat (dia 2 i dia 3) i dos àpats (sopar del 

dia 1 i el dinar del dia 2) amb menú diari inclòs a la pensió format per primer plat, 

segon plat i postres, begudes no incloses.  

 

DIA 1 

 

Arribarem a l’Alamdraba Park Hotel, on el personal de l’hotel ens donarà la 

benvinguda. Seguidament ens desplaçarem a Pau, municipi de l’Alt Empordà, on es 

troba el celler de la primera visita enològica del nostre paquet: Celler Empordàlia. 

Disposen de 500 hectàrees d’olivera i 300 de vinya i ofereixen 7 varietats de raïm 
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(Macabeu, Lledoner blanc, roig i negre, Moscat d’Alexandria, Carinyena, Cabernet 

Sauvignon, Merlot i Sirà), 5 tipus de vi (blanc, rosat, negre i escumós), sota la marca 

Sinols.  

 

Ens ofereixen, durant tot l’any, una jornada a la Cooperativa de Pau on es podrà visitar 

l’antic i el nou molí (completament accessibles), el celler de vins Sinols  a més de la 

degustació de 3 vins, l’oli de Pau i tastets de l’Empordà. Ens ofereixen la ruta en 

diferents idiomes: català, castellà, anglès i francès. Depenent de la procedència del 

grup, es concretarà un idioma o un altre. Accepten grups de 2 a 30 persones.  

 

Un cop acabada la ruta, dinarem a l’Espai Gastronòmic del Celler. Es tracta d’un menú 

gastronòmic amb amanides, pa amb tomàquet, assortit d’embotits, assortit 

d’escalivada i anxoves, una ració d’arròs, Sinols blanc o negre, aigua i assortit de 

galetes. És una oportunitat per degustar els productes de la terra.  

 

Després de dinar ens traslladarem a Cadaqués, un altre municipi de l’Alt Empordà i un 

dels més emblemàtics de la Costa Brava. A Cadaqués hi trobem el celler de la segona 

visita enològica del nostre paquet: Celler Martin Faixó. Es tracta d’un celler familiar 

situat al coll de Cadaqués, dins del Parc Natural del Cap de Creus amb una producció 

de 35 hl/ha. Ofereixen 5 varietats de raïm (Picapoll, Moscat d’Alexandria, Cabernet 

Sauvignon, Merlot i Lledoner negre),  i produeixen 4 tipus diferents de vi (blanc, rosat, 

negre i dolç) sota les marques Cadac i Perafita. 

  

Ens ofereixen, també durant tot l’any una visita guiada de dues hores amb diferents 

idiomes: català, castellà, anglès i francès i accepten grups de 2 a 15 persones. 

Visitarem les instal·lacions de la bodega, totalment accessibles, visitarem el celler i es 

procedirà a la degustació de vi dolç natural: garnatxa i moscatell. Aquest tipus de vi no 

l’haurem tastat a la primera visita enològica i és interessant donar-hi importància. 

Aquest celler ofereix allotjament rural, Mas Parafita, però aquest no és accessible. Les 

habitacions estan a la primera planta, no hi ha ascensor i les instal·lacions no estan 

adaptades, així que ens traslladarem a l’Almadraba Park Hotel on hi soparem. L’hotel 

ens ofereix el menú del dia inclòs en la mitja pensió.  
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DIA 2 

 

El segon dia, esmorzarem a l’hotel i ens dirigirem al Centre Enològic i Lúdic de Roses. 

Es tracta d’un nou espai útil per difondre i conèixer el món i la cultura del vi. És un 

centre creat per l’iniciativa de la família Espelt (celler que es visitarà la mateixa tarda) 

amb l’objectiu d’acostar al món del vi a tothom, sense barreres. Han transformat una 

antiga masia en un espai modern amb unes acollidores instal·lacions, completament 

accessibles, on s’hi realitza un projecte museístic: és un espectacle que pretén 

despertar els cinc sentits. Gràcies als aparells de so i als automatismes instal·lats el 

client es podrà endinsar en el món del vi durant la visita. Visitarem les sis sales, on hi 

trobarem projeccions audiovisuals complementades amb diferents estris i eines del 

món del vi, i es realitza de manera simbòlica un passejada pels diferents espais 

vinícoles: del cep a la copa. Els clients podran percebre pels diferents sentits, el camp, 

la verema, l’elaboració del vi, el pas del temps, la degustació, etc. Per aquest 

recorregut no cal cap guia ni traductor ja que és un espectacle d’imatges i sons, on les 

mateixes portes s’obren i es tanquen de manera que marquen el recorregut. El 

recorregut s’acaba amb un espai de tast, per qui ho desitgi (inclòs amb el preu de 

l’entrada)  i una botiga on es poden adquirir els vins que elabora el Coll de Roses, així 

com també productes de la comarca.  

 

Com que el Centre Enològic i Lúdic Coll de Roses, està prop de l’hotel, hi tornarem per 

dinar. Ens oferiran el menú diari inclòs en el règim de mitja pensió. Després de dinar 

els desplaçarem a Vilajuïga on tindrà lloc la quarta visita enològica. Visitarem el Celler 

Espelt, propietaris del Centre Enològic visitat al matí. Es tracta d’un celler familiar, amb 

modernes instal·lacions, totalment accessible. Algunes de les seves vinyes es troben 

al Parc Natural del Cap de Creus i al Paratge Natural de l’Albera. Disposen de 200 

hectàrees en propietat, de 8 tipus de raïm  (Lledoner roig, blanc i negre, Chardonnay, 

Moscat d’Alexandria, Sauvignon Blanc, Macabeu, Xarel·lo, Carinyena, Sirà i Merlot) i 

produeixen 4 tipus de vi (blanc, rosat, negre i dolç), sota les marques Comabruna, 

Terres Negres, Vidiví, Sauló, Quinze Roures, Chardonnay, Mareny, Vailet, Airam, 

Lledoner Rosat i Cora. Ens ofereixen una ruta de 2 hores, amb diferents idiomes 

(català, castellà, anglès, francès i rus) per a grups fins a 20 persones. Farem una visita 

a les instal·lacions i al celler i visitarem l’espai d’art del propi celler. Per acabar, tindrà 

lloc una degustació d’oli d’oliva i vi del celler.  
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Per acabar el dia, ens traslladarem a Garriguella on tindrà lloc la cinquena visita 

enològica del nostre paquet. Visitarem la Cooperativa Agrícola de Garriguella. És una 

de les cooperatives vinícoles amb més tradició i és la que té més extensió de vinyes 

de la DO Empordà. Disposen de 235 hectàrees en propietat, de 7 tipus de raïm 

(Macabeu, Lledoner blanc i negre, Moscat d’Alexandria, Carinyena blanc i negre, 

Merlot, Cabernet Sauvignon i Ull de Llebre), i produeixen 4 tipus de vi (blanc, rosat, 

negre i dolç) sota les marques Dinarells, Puntils, Garriguella Criança, Garnatxa 

d’Empordà Roja i Negra i Dolç de Gerisena. Ens ofereixen una visita guiada per les 

instal·lacions i el celler d’aproximadament una hora, amb diferents idiomes: català, 

castellà, anglès i francès, i per a grups entre 8 i 40 persones. Un cop acabada la visita, 

accedirem al menjador de la Cooperativa i ens oferiran un menú (inclòs amb el preu de 

l’entrada) format per embotits de la zona i formatges, pa amb tomàquet, vi de les 

vinyes de la cooperativa, postres i cafès. Després de sopar, tornarem a l’Almadraba 

Park Hotel on hi dormirem.  

 

DIA 3 

 

L’últim dia, esmorzarem també a l’Almadraba Park Hotel i ens dirigirem a Mollet de 

Peralada on tindrà lloc la sisena i última visita enològica del nostre paquet turístic. 

Visitarem el Celler Lavinyeta. Es tracta d’un celler envoltat de vinyes i oliveres on es 

poden fer activitats diverses entorn del món del vi on la filosofia de l’empresa és viure 

l’experiència. Disposen de 24 hectàrees en propietat, de 9 tipus de raïm (Lledoner 

blanc, negre i roig, Macabeu, Xarel·lo, Moscat, Carinyena, Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Sirà i Cabernet Franc) i produeixen 4 tipus de vins (blanc, rosat, negre i dolç), 

sota les marques  Heus*, Llavors*, Puntiapart* i Sols*. Ens ofereixen una visita guiada 

de dues hores, per a grups entre 2 i 20 persones i amb català, castellà, anglès i 

francès. És un celler molt actiu, sobretot a l’hora d’organitzar activitats, i durant les 

diferents èpoques de l’any preparen diversos projectes perquè el client en pugui 

gaudir. Així que combinarem una visita al celler amb els tallers que ofereixin. Es 

buscarà el taller que més s’adapta al nostre client i mirarem que sigui adaptat i 

accessible. Algunes de les activitats que tenen preparades per l’estiu són el 

showcooking, taller de dolços, visites enoculturals, visites nocturnes, concerts a les 

seves instal·lacions, verema en família, etc. Aquestes tallers es podran contractar per 

tal de complementar la visita al celler. El preu final del paquet turístic no inclourà el 

preu del taller (la visita al celler si), sinó que s’haurà d’abonar a part.     
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Per finalitzar la ruta, ens dirigirem a Figueres, al Restaurant Duran, on tindrà lloc l’àpat 

de cloenda. Es tracta d’un restaurant situat al centre de Figueres, obert tots els dies de 

l’any, i que s’ha convertit en un referent gastronòmic de la cuina catalana. Ofereixen 

productes de proximitat i qualitat i ens oferiran un menú diari a un preu tancat. Per si 

es donés el cas, el restaurant ofereix plats per a celíacs i altres règims alimentaris. El 

restaurant està situat a una planta baixa, sense barreres arquitectòniques, amb 

lavabos adaptats i aparcament gratuït a davant de l’establiment.  

 

Després de dinar, el client tindrà temps lliure. S’oferirà la possibilitat de completar el 

dia amb la visita al Museu Dalí (parcialment accessible) o el Museu del Joguet de 

Catalunya (accessible). Els preus d’aquestes entrades, no estaran incloses dins del 

preu final del paquet.  

 

Finalment, donarem per acabada la ruta i tornarem a Girona. Els clients seran 

transportats fins el mateix lloc de partida: Punt de Benvinguda de Girona.  

A continuació, s’ajunta el quadre resum del producte principal:  

 

DIA 1 

MATÍ 

Arribada dels clients. Punt de Benvinguda de Girona 

Trasllat Punt de Benvinguda de Girona- Almadraba Park Hotel **** (Roses) 

Benvinguda i check- in 

Trasllat  Almadraba Park Hotel **** (Roses)- Primera visita enològica  (Pau)  

Vista Celler Empordàlia (Pau) 

Benvinguda 

Visita Molí Antic i Molí Actual 

Visita Celler  

Degustació de 3 vins, oli de Pau i testets de "l'Empordà a Taula" 

Dinar gastronòmic basat amb productes de la terra a l'Espai Gastronòmic del 

Celler Empordàlia (Pau) 

TARDA 

Trasllat Celler Empordàlia (Pau)- Segona visita enològica (Cadaqués) 

Visita Celler Martin Faixó (Cadaqués) 
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Benvinguda 

Visita instal·lacions 

Visita Celler  

Degustació de Vi dolç natural: Garnatxa i Moscatell  

Trasllat -Almadraba Park Hotel **** (Roses) 

Sopar i nit a Almadraba Park- Hotel **** (Roses) 

DIA 2 

MATÍ 

Trasllat Almadraba Park- Hotel **** (Roses) -  Tercera visita enològica 

Centre Enològic i Lúdic Coll de Roses: un espectacle que desperta els 5 sentits 

Trasllat Centre Enològic i Lúdic Coll de Roses- Almadraba Park- Hotel 

Dinar al Restaurant Almadraba Park- Hotel  

TARDA 

Trasllat Almadraba Park- Hotel - Quarta visita enològica 

Visita al Celler Espelt Viticultors (Vilajuïga) 

Benvinguda 

Visita a l'espai d'art del Celler 

Visita Celler 

Degustació d'oli d'oliva  i vi: Vailet, comabruna i Coralí 

Trasllat Celler Espelt Viticultors (Vilajuïga)- Cinquena visita enològica 

Visita a la Cooperativa Agrícola de Garriguella (Garriguella) 

Benvinguda 

Visita de les instal·lacions 

Visita al Celler  

Àpat amb embotits de la zona i formatges i pa amb tomàquet a la zona de 

degustació de la Cooperativa Agrícola de Garriguella, acompanyat de vi del 

Celler 

Trasllat Cooperativa Agrícola de Garriguella- Almadraba Park Hotel **** (Roses) 

Nit a Almadraba Park Hotel **** (Roses) 
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DIA 3 

MATÍ 

Trasllat Almadraba Park- Hotel **** (Roses)- Sisena visita enològica 

Visita al Celler Lavinyeta (Mollet de Peralada) 

Benvinguda  

Experiències al gust Lavinyeta: viu Lavinyeta amb els 5 sentits 

Tallers (opcionals) 

Trasllat Restaurant Duran (Figueres) 

Dinar al Restaurant Duran  

TARDA 

Estona lliure. Opció Museu Dalí i/o Museu del Joguet de Catalunya 

Trasllat Figures- Girona. Punt de Benvinguda de Girona  

Figura 26: quadre resum del  producte principal (Font: elaboració pròpia)  

 

El paquet turístic inclou 

 

- Trasllats: Girona- Roses, i tots els desplaçaments durant els tres dies del 

viatge. Vehicle adaptat.  

- Allotjament Hotel 4*. Habitacions amb vistes a la platja Almadrava (Roses), i 

equipades amb aire condicionat i regulador de temperatura, televisió amb 

accés a la programació del satèl·lit, mini bar, caixa forta. Règim mitja pensió. 

Hotel accessible.  

- Taxa turística. Dues nits 

- Visites enològiques. Instal·lacions accessibles i guies. Les visites es podran fer 

amb català, castellà, anglès o francès, depenent de la demanda: 

 Visita Celler Empordàlia 

 Visita Celler Martin Faixó 

 Centre Enològic i Lúdic Coll de Roses 

 Celler Espelt Viticultors 

 Cooperativa Agrícola de Garriguella 

 Celler la Vinyeta  

-  Dinar a l’espai gastronòmic del Celler Empordàlia (dia 1) 

- Sopar Almadraba Park Hotel (dia 1) 

- Dinar Almadraba Park Hotel (dia 2) 
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- Sopar a la zona de degustació de la Cooperativa Agrícola de Garriguella (dia 2) 

- Dinar al Restaurant Duran (dia 3) 

- Assegurança mínima de viatge 

 

El paquet turístic no inclou 

 

- Bitllet d’avió 

- Begudes dels àpats a Almadraba Park Hotel 

- Tallers opcionals Celler la Vinyeta (preu aproximat: 10-22€) 

- Visites opcionals Museu Dalí i Museu del Joguet de Figueres  

- Altres visites no especificades anteriorment 

- Altres àpats no especificats anteriorment 

- Altres trasllats no especificats anteriorment  

- Altres tipus d’assegurança de viatge.  

4.2.2 Productes secundaris  
 

Es proposen 3 productes secundaris totalment compatibles amb el producte principal: 

 

Producte secundari 1: es tracta d’un producte que s’adaptarà a l’agenda 

d’esdeveniments de la DO Empordà. Des del Consell Regulador, organitzen diverses 

jornades en diversos celles i ho combinen amb altres activitats. Són activitats d’un dia, 

i a partir d’aquetes es poden desenvolupar paquets turístics. Es tracta doncs, de 

paquets alternatius que s’ajusten a l’oferta enoturística de l’Empordà i que són útils per 

complementar el producte principal com també per potenciar l’enoturisme a l’Empordà.  

Només s’escolliran aquells esdeveniments que siguin accessibles i es crearà el 

producte a partir dels cellers, museus i establiments escollits en el paquets anteriors.  

 

Producte secundari 2: es tracta de la venta on-line de vins de la DO Empordà. Un cop 

els clients hagin degustat els diversos vins i hagin arribat a la seva destinació, podran 

comprar a través del portal web del projecte, aquells vins que més s’ajustin al seu gust. 

D’aquesta manera, poden fer la comanda des de casa seva de manera còmoda i 

senzilla. Aquest producte també està pensat perquè els clients puguin tornar a 

comprar aquell vi que van degustar durant la seva estada o perquè en provin de nous. 
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La web oferirà un apartat on s’exposaran els varis vins de la DO Empordà, amb la 

imatge de l’ampolla, el preu i les característiques principals d’aquell vi.  

 

Producte secundari 3: es tracta d’un servei d’enviament dels vins que hagin comprat 

durant la seva estada. Mitjançant una sol·licitud, s’enviarà la comanda que el client 

hagi demanat a l’adreça indicada. El client tindrà la possibilitat de comprar el que 

desitgi al celler i no haurà de transportar el paquet durant el seu viatge, sinó que hi 

haurà la possibilitat d’enviar-ho.   

4.2.3 Funcionament del projecte  
 

Tràmits administratius 

 

El desenvolupament d’aquest projecte, es portarà a terme mitjançant un treball 

autònom. El número mínim de socis és 1 i no hi ha un capital mínim d’aportació per 

l’obertura de l’activitat comercial.  

 

Es disposa del local on es realitzarà l’activitat, i d’aquesta manera l’Ajuntament del 

municipi on es treballa no ha de donar cap mena d’autorització de llicències, així que 

l’estalvi econòmic és important. L’únic que es farà serà adaptar una part del lloc de 

residència comprant tot allò necessari per convertir-ho en una oficina.  

 

El fet de treballar com a persona autònoma, suposa que tota persona física s’ha 

d’incloure en el Règim General de la Seguretat Social i s’haurà d’inscriure com 

“empresa” a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Es tracta d’un acte 

administratiu pel qual la TGSS assigna a l’empresari/a un número (Codi de Compte de 

Cotització) que identifica i controla les seves obligacions davant el sistema de la 

Seguretat Social. 

-  No suposa cap cost 

-  El procés administratiu és instantani  

- S’ha de realitzar abans de començar l’activitat.  

- S’ha de presentar: 

 Full de sol·licitud fer l’alta de l’empresa a la Seguretat Social 

 DNI o NIE i poders que acreditin la representació de la persona que 
tramita la sol·licitud. Original i còpia.  

 Alta de les persones treballadores i cartilla de la Seguretat Social.  
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Un altre tràmit és el de comunicar el lloc d’obertura del centre de treball. Caldrà 

comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, on es 

troba el lloc de treball, és a dir, a on té lloc el desenvolupament del projecte i a on es 

pot trobar a la persona treballadora per raó de feina. L’obligació de comunicar 

l’obertura del centre de treball correspon a l’empresari. 

- No suposa cap cost 

- El procés administratiu és instantani 

- Es pot fer per Internet si es té certificat digital o bé als serveis territorials del 

Departament d’Empresa i Ocupació corresponents a l’àmbit geogràfic on 

s’ubiqui el centre de treball afectat per la comunicació 

- La comunicació s’ha de fer durant els 30 dies després de l’obertura del lloc de 

treball.  

- S’ha de presentar: 

 Full de comunicació exposant el cas 

 Si s’hi fan obres de construcció, cal adjuntar el pla de seguretat i salut 

en el treball i la documentació d’aprovació del pla de seguretat 

 

Un altre tràmit és l’obtenció del Llibre de visites. Tot empresari es veu obligat a 

disposar d’un llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social  

- No suposa cap cost 

- El procés administratiu és instantani 

- S’ha de presentar: 

 Llibre oficial que es compra a llibreries especialitzades o també pot ser 

electrònic i qualsevol document que acrediti l’activitat de l’empresa (per 

exemple, la comunicació d’obertura del centre de treball 

 

Desenvolupament del projecte 

 

Un cop comprovada la legalitat de convertir-se en un treballador autònom, s’ha arribat 

a la conclusió que durant els primers mesos del desenvolupament de l’activitat, només 

hi haurà un soci, la propietària, qui s’encarregarà de gestionar les diferents àrees per 

tal que el projecte funcioni.  

Aquestes seran les àrees que hi hauran i que estaran gestionades per la mateixa 

persona. A mesura que es vagin creant més paquets turístics i hi hagin ingressos, 

s’estudiarà la possibilitat de contractar personal per alguna de les àrees. 
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- Àrea tècnica: des d’aquesta àrea s’elaboraran els paquets turístics.  

- Àrea financera: des d’aquesta àrea es portarà a terme la gestió econòmica. 

S’imposarà una política de preus, es controlaran les vendes i es gestionaran 

els ingressos mensuals.  

- Àrea comercial: a través d’aquesta àrea es gestionaran les vendes i es 

desenvoluparan polítiques comercials i de venta.  

Figura 27: àrees pel desenvolupament del projecte (Font: elaboració pròpia) 

 

S’ha previst un treball en base a 40 hores setmanals, sense un horari establert. L’àrea 

tècnica és la que suposarà més dedicació i implicació, sobretot durant els primes 

mesos, seguit de l’àrea financera. L’àrea comercial, no és que sigui menys important, 

però s’hi dedicaran menys hores.  

 

La principal eina de treball serà Internet. Es crearà una pàgina web on el client podrà 

veure qui som i què oferim. Aquesta serà l’eina de difusió, ja que no es disposa d’un 

local físic, i serà la imatge principal que percebrà el client.  

 

Es contractarà el servei de Pay Pal. Es tracta d’una conta on-line que permetrà 

gestionar les vendes dels paquets turístics. D’aquesta manera facilitarem l’enviament 

de diners dels clients cap a nosaltres de manera fàcil i segura. Un cop el client hagi 

seleccionat el paquet turístic, triarà l’opció de pagament (targeta de crèdit, targeta de 

dèbit o compte bancari), el servei de Pay Pal gestionarà l’enviament i es rebran els 

diners al compte bancari indicat. Aquest sistema no suposarà cap cost addicional pels 

clients. És us sistema segur, en cap moment es comparteix la informació financera i 

qualsevol persona que tingui adreça de correu electrònic, en pot fer ús.  

 

S’exposa a continuació el cronograma d’accions que es desenvoluparan durant el 

primer any d’obertura. S’ha previst que a partir del sisè més, l’empresa es posarà en 

funcionament.   
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Cronograma d’accions 

 
Figura 28: cronograma d’accions a desenvolupar (Font: elaboració pròpia) 

 

4.3 Costos del producte  

 
Un cop dissenyat el producte, es desenvolupa a continuació la part econòmica del 

mateix. En aquest apartat es calcula el preu de cost i el preu de venda.  

4.3.1 Cost i preu de venda del producte  
 

Per calcular el cost del paquet turístic, s’ha calculat el cost de cada element inclòs en 

el paquet. S’han buscat els preus de les visites enològiques, així com de l’allotjament, 

el transport i els àpats. Un cop establerts aquets preus, s’ha imposat un 30% de marge 

de benefici. El valor d’aquest percentatge s’imposarà al cost de cada un dels elements 

que formen el paquet turístic i el sortirà el preu de venda.  Després de fer una sèrie de 

càlculs, s’ha cregut que el més adient és imposar un 30%. Tot i que es tracta d’un 

 
MESOS ANY 

          

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Creació compte bancari                          

Alta internet                         

Alta telèfon                         

Adaptació paquets turístics                         

Creació de nous productes                         

Disseny fulletons                         

Impressió fulletons                         

Creació pàgina web                         

Creació perfil xarxes socials                         

Campanya publicitària                         

Contractació Pay Pal                         

Inscripció Seguretat Social                         

Comunicació d'obertura Lloc de Treball                         

Obtenció llibre de visites                         

Donada d'alta d’autònoms                         

Donada d'alta empresa                         

Adquisició mobiliari                          

Negociació proveïdors                         
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producte exclusiu i amb poca competència, el preu final del producte s’ajusta a la 

realitat i el benefici que s’aconsegueix és suficient.  

 

S’exposa a continuació els costos del paquet (per persona): 

 

Cost paquet individual 

Concepte Cost 
Marge brut 
unitari Benefici 

Preu de 
venda  

Lloguer vehicle adaptat 27,00 € 30% 8,10 € 35,10 € 

Trasllats 38,35 € 30% 11,51 € 49,86 € 

Visita Celler 
Empordàlia + dinar 25,00 € 30% 7,50 € 32,50 € 

Visita Celler Martin 
Faixó 7,50 € 30% 2,25 € 9,75 € 

Visita Centre Enològic i 
Lúdic Coll de Roses 6,00 € 30% 1,80 € 7,80 € 

Visita Celler Espelt 
Viticultors 10,00 € 30% 3,00 € 13,00 € 

Visita Cooperativa 
Agrícola de Garriguella 
+ sopar 19,00 € 30% 5,70 € 24,70 € 

Visita Celler Lavinyeta 5,00 € 30% 1,50 € 6,50 € 

Dinar Restaurant 
Duran 18,00 € 30% 5,40 € 23,40 € 

2 nits Almadraba Park 
Hotel, habitació 
individual amb règim 
mitja pensió 380,00 € 30% 114,00 € 494,00 € 

Taxa turística 1,80 € 0% 0,00 € 1,80 € 

Assegurança 3,50 € 0% 0,00 € 3,50 € 

TOTAL 541,15 € 30% 160,76 € 701,91 € 

 

Figura 29: Costos del paquet turístic (Font: elaboració pròpia)  

 

Un percentatge de clients que compraran aquest paquet turístic, viatjaran 

acompanyats, i per tant, s’ha cregut necessari calcular els costos del paquet per a 

parelles, de manera que el client no haurà de contractar dos paquets individuals, sinó 

que amb aquesta segona opció, obtindran un millor preu.  
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Cost paquet parella 

Concepte Cost 
Marge brut 
unitari Benefici 

Preu de 
venda  

Lloguer vehicle adaptat 50,00 € 30% 15,00 € 65,00 € 

Trasllats 38,35 € 30% 11,51 € 49,86 € 

Visita Celler 
Empordàlia + dinar 45,00 € 30% 13,50 € 58,50 € 

Visita Celler Martin 
Faixó 15,00 € 30% 4,50 € 19,50 € 

Visita Centre Enològic i 
Lúdic Coll de Roses 12,00 € 30% 3,60 € 15,60 € 

Visita Celler Espelt 
Viticultors 20,00 € 30% 6,00 € 26,00 € 

Visita Cooperativa 
Agrícola de Garriguella 
+ sopar 33,00 € 30% 9,90 € 42,90 € 

Visita Celler Lavinyeta 10,00 € 30% 3,00 € 13,00 € 

Dinar Restaurant 
Duran 36,00 € 30% 10,80 € 46,80 € 

2 nits Almadraba Park 
Hotel, habitació doble 
amb règim mitja pensió 600,00 € 30% 180,00 € 780,00 € 

Taxa turística  3,60€ 0% 0% 3,60 € 

Assegurança 7€ 0% 0% 7€ 

TOTAL 869,95 € 30% 257,81 € 1.127,76 € 

 

Figura 30: cost paquet parella (Font: elaboració pròpia) 

 

El cost del paquet individual és 541,15€ i el preu de venda de 701,91€ per persona. 

El cost del paquet per parelles és 869,95€ i el preu de venda és de 1.127,76€ per 

parella.  

 
Per obtenir aquest preu final, s’han tingut en compte els següents factors: 
 

- S’ha partit de la base que es llogarà un vehicle adaptat amb una capacitat de 

15 persones. El preu d’aquest del lloguer, inclòs el xofer, és de 350€ per 3 dies. 

Si aquesta quantitat es divideix entre 15 persones, surt a 23’33€ per persona.  

S’ha calculat també que la possibilitat de contractar un vehicle adaptat amb 

menys capacitat, pels mesos amb menys vendes. A partir d’aquest preu, s’ha 

calculat la mitjana entre el vehicle de 15 places i el vehicle més petit, i s’ha 
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establert el preu final de 27€. Aquesta quantitat no inclou el preu dels trasllats, 

és a dir, el preu del trajecte durant el viatge (combustible i peatges). Si pel que 

sigui, el preu del vehicle adaptat és més car que el preu que es proposa, la 

pròpia organització del paquet se’n farà càrrec de manera que no suposarà un 

increment del preu pel client.  

- Els preus de les visites als cellers, són preus per a grups.  

- Pel que fa l’allotjament, s’ha calculat el preu de dues nits en règim de mitja 

pensió durant la temporada alta, ja que és quan es preveu tenir més vendes. 

En tot cas, el preu del paquet turístic es podria veure reduït durant la resta de 

l’any, tot i que la variació no és exagerada.  

- S’ha sumat la taxa turística, impost sobre les estades d’establiments turístics 

aprovat per la Llei 5/2012 del 20 de març de mesures fiscals, financeres i 

administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 

turístics. Pels hotels de 4* i 4 superior,  ubicats fora de la ciutat de  Barcelona 

és de 0.90€ per persona i dia, amb un màxim de 7 dies. Això equival a 1.80€ 

per persona i per estada.  

- Pel que fa l’assegurança de viatge, s’ha consultat vàries empreses que 

ofereixen assegurances per a viatges en autobús per Espanya i durant 3 dies. 

L’oferta més adient ha estat la de l’empresa Rodiales Europea. Es tracta d’una 

assegurança per un import de 3’5€ per persona i estada.  

Aquesta assegurança inclou: 

 Despeses de repatriació o transport sanitari en cas de malaltia 

 Assistència sanitària mínima 

 Repatriació de dos acompanyants 

 Transmissió de missatges urgents.  

Aquesta assegurança no inclou: 

 Assegurança d’equipatge i efectes personals. Conseqüència de 

robatoris i/o pèrdua total o parcial de l’equipatge (30€). 

 Despeses mèdiques per malaltia o accident (120€). 

4.3.2 Planificació econòmica  
 

La iniciació de l’activitat econòmica tindrà lloc amb una aportació de capital privat de 

5.000€. Aquesta quantitat, que es justifica a continuació, és la necessària per 
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començar a treballar. Seran diners propis i estalviats, és a dir, el finançament serà 

propi.  

 

Pla d’inversió inicial 
 

 Concepte Import 

Immobilitzat material   

Mobiliari (1) 448,00 € 

Equips processament informació 
+ equip impressió (2) 1.320,00 € 

Material oficina 150,00 € 

Immobilitzat immaterial   

Edició fulletons 500,00 € 

Impressió 1.000 fulletons A4  70,00 € 

Aplicacions informàtiques: 
Creació pàgina web 2.000,00 € 

TOTAL 4.488,00 € 

 

1- Mobiliari    

Taula despatx 120,00 € 
 

  
 

  

    

    

cadira despatx 70,00 € 
 

  
 

  

    

    

    

 
  

Prestatgeria i calaixera 219,00 € 
 
   

    
  
   

Làmpada de treball 39,00 € 
    

    

    
  
   

TOTAL 448,00 € 
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2- Equip processament informació  

Equip informàtic 1.200 € 
 

  
 

  

    

    

    

    

    

Escàner/ fotocopiadora/ 
impressora 120,00 € 
 
 
 
 
 
   

    

TOTAL 1.320,00 € 

Figura 31: pla d’inversió inicial (Font: elaboració pròpia) 

 

Pla de finançament  
 

 Concepte Import 

Patrimoni net   

Capital 5.000,00 € 

Subvencions 0,00 € 

Passiu no corrent   

Deutes a llarg termini 0,00 € 

Passiu corrent   

Deutes a curt termini 0,00 € 

TOTAL 5.000,00 € 

Figura 32: pla de finançament (Font: elaboració pròpia) 

4.3.3 Llindar de rendibilitat 
 

Perquè l’empresa sigui viable, s’hauran de realitzar un volum de vendes mínimes per 

unitat de temps. Si no s’arriba a aquest determinat volum, l’empresa no aconseguirà 

cobrir els seus costos fixes. El llindar de rendibilitat doncs, serà aquell volum de 

vendes mínimes que permetran cobrir els costos de l’empresa i com a conseqüència, 

els beneficis s’igualaran a zero. Si el volum de vendes es situa per sota d’aquet punt, 
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l’empresa tindrà pèrdues, i si es situa per sobre, tindrà beneficis. Es calcula el llindar 

de rendibilitat segons el preu dels paquets turístics individuals. 

 

Costos fixes 
 

 Concepte Import 

Telèfon/ internet 50,00 € 

Llum 60,00 € 

Aigua 40,00 € 

Cotització seguretat social 230,00 € 

Sou autònom 858,60 € 

Domini pàgina web 30,00 € 

Publicitat 30,00 € 

Pay Pal 85,00 € 

TOTAL 1.383,60 € 

Figura 33: costos fixes (Font: elaboració pròpia) 

Costos variables 
 

 Concepte Import 

Lloguer vehicle adaptat  27,00 € 

Trànsferts 38,35 € 
Visita Celler Empordàlia + 
dinar 25,00 € 

Visita Celler Martin Faixó 7,50 € 

Visita Centre Enològic i Lúdic 
Coll de Roses 6,00 € 

Visita Celler Espelt Viticultors 10,00 € 

Visita Cooperativa Agrícola de 
Garriguella + sopar 19,00 € 

Visita Celler Lavinyeta 5,00 € 

Dinar Restaurant Duran 18,00 € 

2 nits Almadraba Park Hotel, 
habitació individual amb règim 
mitja pensió 380,00 € 

Taxa turística  1,80 € 

Assegurança 3,50 € 

TOTAL 541,15 € 

Figura 34: costos variables (Font: elaboració pròpia) 
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Llindar de rendibilitat 
 

 Q= CF/ (PV-CV)   

CF= 1.383,60 € 

PV= 701,91 € 

CV= 541,15 € 

Q= 8,61 

Figura 35: llindar de rendibilitat (Font: elaboració pròpia) 

 

Els costos fixes són 1.383,60 € mensual, els costos variables són 541,15 € i el llindar 

de rendibilitat és 8,61. Aquestes dades signifiquen que quan es venguin 9 paquets 

turístics mensuals, es cobriran les despeses.    

4.3.4 Previsió de vendes i ingressos  
 

Un cop definit el preu de venda i el llindar de rendibilitat, es calcula la previsió de 

vendes dels paquets turístics. S’ha cregut necessari calcular tres visions diferents: 

pessimista, optimista i realista. S’han calculat el números de paquets que es preveu 

vendre cada més, per tant, el total signifiquen números de paquets venuts.  

 

 
G F M A M J J A S O N D TOTAL 

Pessimista 0 0 3 3 3 6 6 6 6 5 3 2 43 

Optimista 8 8 8 10 15 20 30 30 15 10 8 8 170 

Realista 2 2 5 9 8 15 20 25 10 4 4 2 106 

Figura 36: previsió de vendes (Font: elaboració pròpia) 

 

A partir d’aquestes previsions de vendes, s’han calculat els ingressos que s’obtindran 

en cada una de les versions. Val a dir, que el total no inclou el sou de la propietària.  

 

 

Benefici/paquet 

Benefici 
paquets 
venuts 

Costos fixes 
mensuals 

Costos fixes 
anuals TOTAL 

Pessimista 160,76 € 6.912,47 € 1.383,60 € 16.603,20 € -9.690,74 € 

Optimista 160,76 € 27.328,35 € 1.383,60 € 16.603,20 € 10.725,15 € 

Realista 160,76 € 17.040,03 € 1.383,60 € 16.603,20 € 436,83 € 

Figura 37: previsió d’ingressos (Font: elaboració pròpia) 
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4.4 Comercialització del producte 

 

S’exposa a continuació quines seran les maneres de comercialitzar el producte per tal 

de donar-lo a conèixer. 

4.4.1 Publicitat  

 

Pàgina web pròpia 

 

La principal eina de comercialització del producte serà la pàgina web pròpia i creada 

amb la finalitat de donar a conèixer els serveis, així com també serà una eina de 

reserves.  

 

Es tractarà d’una pàgina web senzilla i elegant, accessible per a qualsevol navegador i 

disponible en català, castellà, anglès i francès. A la part superior de la pàgina hi haurà 

el lema “Viatgem junts?” acompanyat d’un logotip. S’utilitzarà una topografia senzilla, 

d’un únic color que destacarà amb el fons de la pàgina. A sota, i de manera vertical, hi 

haurà un menú desplegable:  

 

- Inici: pàgina principal 

- Qui som: es donarà informació sobre qui dirigeix el projecte, així com quin són 

els seus objectius. 

- Serveis: és on s’exposarà el producte turístics, amb un breu resum i els preus 

corresponents. 

- Reserves: a partir d’aquí, els clients podran reservar el número de paquets que 

desitgin. S’exposarà un calendari on es mostrarà, per colors, la disponibilitat de 

contractar el viatge.  

- Compra on-line: a partir d’aquest desplegable, es client podrà comprar els vins 

que desitgi. Hi haurà una fotografia de cada una de les ampolles acompanyada 

de les característiques de cada un dels vins.  

- Contacte: en aquest desplegable es trobarà tota la informació útil perquè el 

client pugui contractar els serveis i rebre l’atenció que necessiti. Hi haurà un 

apartat d’atenció personalitzada, on mitjançant un formulari, el client podrà 

exposar el que necessiti i enviar-ho amb un sol clic. Hi haurà també un telèfon 

de contacte i una adreça de correu electrònic.  
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Per donar a conèixer el projecte, caldrà que la pàgina web estigui ben posicionada en 

el servidor, és a dir, que estigui a  les primeres posicions del cercador.  Per 

aconseguir-ho, és imprescindible disposar de bons continguts,  no només per 

aparèixer als primers llocs, sinó perquè el públic visiti la pàgina web.  

 

És important també conèixer les paraules que els nostres clients potencials utilitzen 

quan busquen productes adreçats a persones amb discapacitat, d’aquesta manera ens 

assegurem que les visites a la nostra pàgina web siguin de clients interessats en el 

producte. Les paraules seran “turisme accessible/ accessible tourism”. Per comprovar 

que aquestes paraules són les correctes, s’ha utilitzat l’eina de paraules clau del 

buscador Google que permet veure el número de paraules claus buscades. Per 

“turisme accessible” hi ha 58 cerques mensuals i per “accessible tourism” 1.600. L’eina 

de paraules claus del Google ens ha proposat altres paraules com “actividades para 

discapacitados” amb 8.100 cerques mensuals. Totes aquestes paraules, tenen 

competència baixa, la qual cosa significa que donarà bons resultats.  

 

Publicitat a altres webs 

 

A part de la pròpia pàgina web, s’establirà el link de la nostra pàgina a altres pàgines 

relacionades amb el producte:  

- Consell Regulador DO Empordà: www.doemporda.cat/ 

- Celler Empordàlia: www.empordalia.com/ 

- Celler Martin Faixó: www.cellermartinfaixo.com/ 

- Centre Enològic i Lúdic Coll de Roses: www.gregalada.com 

- Celler Espelt Viticultors: www.espeltviticultors.com/ 

- Cooperativa Agrícola de Garriguella: www.ca.cooperativagarriguella.com/ 

- Celler Lavineyta: www.lavinyeta.es/ 

 

Xarxes socials 

 

Una altra forma per donar-se a conèixer és mitjançant les xarxes socials. Es crearà 

una pàgina de Facebook amb el nom “Viatgem Junts?”. Aquesta xarxa social permetrà 

compartir la nostra informació amb altres usuaris, així com també enllaços, fotografies, 

vídeos, etc. Les notificacions es faran en català, castellà, anglès i francès i el perfil es 

mantindrà actiu. Hi haurà també el telèfon de contacte, el correu electrònic i el link de 

la pròpia pàgina web. 

http://www.doemporda.cat/
http://www.empordalia.com/
http://www.cellermartinfaixo.com/
http://www.gregalada.com/
http://www.espeltviticultors.com/
http://www.ca.cooperativagarriguella.com/
http://www.lavinyeta.es/
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Fulletons 

 

Es dissenyaran uns fulletons en format DIN-A4. Per una part, es donarà la informació 

del producte amb el quadre tècnic de totes les visites. A la part de darrera, hi haurà un 

mapa de la zona amb el recorregut marcat. Hi haurà també informació perquè el client 

pugui contractar els serveis, així com un telèfon de contacte, un correu electrònic i la 

pàgina web. Hi haurà dos tipus de fulletons, en format paper i en format electrònic. 

 

Pel que fa els fulletons en format paper, es farà una impressió de 1.000 fulletons, 500 

seran editats en català/francès i els altres 500 en anglès/castellà. Seran distribuïts als 

cellers que formen part del paquet turístic i als establiments d’allotjament i restauració 

de la zona. Una altra part, serà distribuïda en diferents centres i entitats de persones 

amb discapacitat de Catalunya. Més endavant, si el resultat és positiu, es repartiran 

més fulletons a altres centres fora de Catalunya: 

 

- Grup Mifas Girona: www.mifas.cat/ 

- AMIFA. Associació de minusvàlids de Barcelona: www.amifa.org  

- ADFO. Associació de disminuïts físics d'Osona: www.adfo.info  

- Associació disminuïts Sants-Montjuïch Barcelona: www.crajbcn.cat 

- Fundació Llars de l’Amistat Cheshire de Barcelona: http://www.llarsamistat.org 

- Grup Ecom Barcelona: www.ecom.cat  

 

A part de repartir els fulletons en aquestes associacions, es realitzaran unes visites en 

aquests centres, que serviran com a estratègia de comercialització. En aquestes 

visites es parlarà de la importància del turisme accessible i s’exposarà el producte, 

juntament amb els costos.  

 

4.4.2 Distribució  

 

A part de la pròpia pàgina web, també es treballarà com a receptiu d’Agències de 

Viatges especialitzades en turisme accessible. S’han escollit dues agencies 

autonòmiques, dues estatals i dues europees. S’han seleccionat les agències més ben 

posicionades del cercador Google, les pàgines web de les quals reben un nombre 

considerable de visites, i lògicament, agències que ofereixin productes a Espanya. 

Respecte aquestes agències, es tindrà un 30% de comissió i els pagaments es 

realitzaran a 60 dies. 

http://www.amifa.org/
http://www.adfo.info/
http://www.llarsamistat.org/
http://www.ecom.cat/
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D’aquesta manera, el client podrà trobar la pròpia pàgina web a través del cercador 

habitual o a través de les següents pàgines web:  

 

Receptiu d’Agències de Viatges especialitzades en turisme accessible 

 

Agències autonòmiques: 

- Viajes AcceSIbles: www.viajes2000accesibles.es/  

És una agència minorista i una marca de Viajes 2000. Ofereixen viatges i productes 

accessibles individuals i amb grups (activitats, rutes, cultura, parcs temàtics, etc.) 

- Viatges Itinerari: www.viatgesitinerari.com  

És una agència especialitzada en viatges adaptats i viatgers amb mobilitat reduïda. 

Disposen de programes individuals i amb grups, tot tipus d’itineraris per descobrir 

sense límits i tot inclòs.  

 

Agències estatals: 

- Triana Viajes: http://www.trianaviajes.com 

És una agència de viatges que ofereix paquets turístics a diferents destinacions del 

món. A part, s’han especialitzat en turisme accessible 

- Viaja Sin Barreras: http://www.viajasinbarreras.com 

És una agència de viatges majorista especialitzada en turisme accessible creada amb 

l’objectiu d’oferir informació sobre tot tipus de serveis i productes turístics que 

compleixin els criteris d’accessibilitat, destinacions accessibles i proveïdors adaptats a 

les necessitats de persones amb discapacitat. Opera només a nivell estatal. 

 

Agències europees: 

- Accessible Travel: http://www.accessibletravel.co.uk 

És una agència que ofereix paquets turístics adaptats per persones amb discapacitat 

per Europa, i està especialitzada en creuers pel mediterrani.  

 

- Accessible Europe: http://www.accessibleurope.com 

És un grup d’agents de viatges europeus experts en serveis turístics accessibles per a 

persones amb necessitats especials. Organitzen paquets de viatge per tot Europa i 

sobretot a la zona mediterrània.   

 
 

http://www.viajes2000accesibles.es/
http://www.viatgesitinerari.com/
http://www.trianaviajes.com/
http://www.viajasinbarreras.com/
http://www.accessibletravel.co.uk/
http://www.accessibleurope.com/
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4.5 Altres elements del pla de producte  

 

S’exposen a continuació altres elements que cal tenir en compte i que complementen 

el pla de producte. 

4.5.1 Pla legal 

 
 

El producte seguirà la normativa legal vigent, i en aquest cas, és necessari que es 

tingui en compte dos tipus de normativa. En primer lloc, es tindrà en compte totes les 

lleis relacionades amb el turisme accessible i la discapacitat que s’han exposat al 

capítol 2 del present treball: marc normatiu internacional, europeu, estatal i autonòmic.  

 

Per altra banda, es seguirà la normativa legal vigent que regula els viatges combinats: 

DECRET158/2012, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 

de maig, de reglamentació de les agències de viatges.  

 

Aquest Decret es dicta en virtut de la competència exclusiva de la Generalitat de 

Catalunya en matèria de turisme, d’acord amb el que disposa l’article 171 de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya, competència que inclou en tot cas la regulació i la 

classificació de les empreses turístiques i la regulació dels drets i els deures específics 

de les persones usuàries i de les prestadores de serveis turístics; així mateix, la norma 

es recolza en la previsió de l’article 123.a) de l’Estatut d’autonomia, relativa a la 

defensa de consumidors i usuaris, matèria sobre la qual la Generalitat té competència 

exclusiva. 

 

Si més endavant s’estudiés la possibilitat de crear una agència de viatges receptiva 

per tal d’augmentar l’activitat comercial, es consultaria la normativa legal vigent que 

regula les Agències de Viatges 

4.5.2 Pla de recursos humans  
 
 
Pel que fa el personal encarregat de portar a terme l’activitat, val a dir que hi haurà una 

única persona encarregada de desenvolupar l’activitat, la mateixa propietària. 
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Inicialment no s’ha cregut necessària la contractació d’un servei de guia, però més 

endavant es podria estudiar la possibilitat. 

Tot i això, hi ha altres persones involucrades en el desenvolupament de l’activitat. Una 

d’elles és el xofer, serà l’encarregat de conduir el vehicle adaptat. El preu del transport, 

inclou el seu sou, però el preu final del paquet turístic no inclou les dietes del xofer. 

 

Altres persones involucrades són els gerents i treballadors dels diferents cellers. 

Aquests són els encarregats de desenvolupar les visites que formen part del paquet 

turístic. És imprescindible que sigui un personal totalment format i capaç de 

desenvolupar visites en grup. Tot i que són professionals del sector, en un futur, i si les 

vendes són les esperades, es desenvoluparà un Pla de Formació amb l’objectiu 

d’aconseguir un personal més qualificat i així obtenir un producte més competitiu.    
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CAPÍTOL 5  CONCLUSIONS 
 

5.1 Consideracions finals  

 

El desenvolupament del turisme accessible a Catalunya és qüestió de temps. 

Disposem dels recursos per aconseguir que la destinació sigui accessible i s’ha de 

seguir lluitant perquè tota persona pugui gaudir del nostre territori. D’aquesta manera, 

l’accessibilitat seria un valor afegit a la destinació i aquest fet, convertiria Catalunya en 

una destinació encara més competitiva.  

 

Les persones amb discapacitat no són diferents de la resta de persones, però en canvi 

no tenen les mateixes oportunitats. Elles han fet el pas per superar la seva discapacitat 

i poder viure el dia a dia. Ho fan mitjançant cadira de rodes, audiòfons, bastó, gos guia, 

etc. El problema sorgeix quan aquesta persona vol accedir a un establiment, i no pot. 

Llavors, qui és el discapacitat? L’establiment o la persona? La persona viu el seu dia a 

dia però en moments concrets, es troba impediments, per tant, el discapacitat és 

l’establiment. És l’establiment el que ha de superar la seva incapacitat per acollir el 

visitant.  

 

La realització d’aquest treball m’ha permès estar en contacte amb professionals 

compromesos amb el seu treball i m’han transmès la idea que amb esforç, el canvi és 

possible. És important que els empresaris estiguin interessats en el canvi, que creguin 

en ell i que aportin tot el necessari perquè els seus establiments puguin ser visitats per 

a tothom. A partir d’aquí, es facilita el fet de convertir una societat basada en la 

igualtat. Val a dir també, que no és suficient l’interès per part de l’empresari, sinó que 

la població local també ha d’estar conscienciada. Amb l’ajuda de tots, el turisme 

accessible s’anirà consolidant amb el temps. 

 

Per altra banda, amb aquest treball m’ha quedat demostrat que el turisme enològic a 

l’Empordà està creixent considerablement en els últims anys. Són molt els cellers de la 

zona que estan en constant moviment i totalment actius.  

 

Per últim, afegir que aquest treball m’ha permès entrar en el món del turisme 

accessible, un món que per mi era desconegut, i m’ha fet adonar-me d’aspectes 
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importants relacionats amb les persones i la seva qualitat de vida. Al nostre voltant, 

tenim més persones de les que ens imaginem, que dia darrera dia, han de superar 

barreres, i que amb més consciència social, tot els hi seria més fàcil.  

 

La creació d’aquet paquet turístic m’ha fet despertar encara més l’esperit emprenedor, 

i no descarto portar a terme un projecte similar en un futur.   

 

Espero que aquest projecte serveixi de precedent per a futurs estudis sobre el turisme 

accessible i que en un futur proper, ens convertim en una destinació accessible.  

 

5.2 Conclusions finals  

 

Pel tal d’extreure les conclusions finals del treball, es recupera l’objectiu principal que 

es plantejava a l’ inici de la recerca:  

 

Valorar la viabilitat de la creació del producte d’enoturisme accessible a l’Alt 

Empordà.  

 

S’ha estudiat la viabilitat de crear un paquet turístic, i el resultat ha estat positiu.  

 

A part d’aquest primer objectiu, es van establir objectius secundaris que durant la 

investigació s’han assolit. Aquests objectius, han complementat l’objectiu secundaris 

l’objectiu principal del projecte: 

 

1. S’ha adaptat l’oferta enoturística de l’Alt Empordà al segment de persones amb 

discapacitat tot creant el producte accessible.  

 

S’ha realitzat un estudi dels cellers que formen part de la DO Empordà i s’ha estudiat 

l’accessibilitat de cada un d’ells. S’han concretat un total de 5 cellers: Celler 

Empordàlia, Celler Martin Faixó, Celler Espelt Viticultors, Cooperativa Agrícola de 

Garriguella i Celler la Vinyeta. El paquet es complementa amb la visita al Centre 

Enològic Coll de Roses, i hi ha la possibilitat de combinar les visites enològiques amb 

cultura: Museu Dalí de Figueres i Museu del Joguet de Catalunya.  
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Aquestes visites enològiques, i a la vegada accessibles, s’han combinat amb 

establiments turístics també accessibles, i s’ha aconseguit la creació d’un paquet 

adaptat per a persones amb discapacitat. 

 

En tot moment s’ha tingut en compte les característiques del públic objectiu i el 

producte ha estat totalment ajustat a les seves necessitats. S’ha estudiat també el fet 

que la persona amb discapacitat, pot suposar ser un doble client: la persona que 

pateix la discapacitat i la persona que l’acompanya.   

 

2. S’ha desenvolupat un anàlisi de l’entorn previ al disseny del producte 

 

Abans de dissenyar el producte, s’ha portat a terme un anàlisi de l’entorn, 

concretament de l’Empordà, on s’ha estudiat l’accessibilitat en aquesta destinació. La 

veritat és que l’accessibilitat és un tema a treballar, però tot i així, s’ha pogut adaptar 

l’oferta existent per a persones amb discapacitat.  

 

3. S’han proposat mètodes de comercialització pel producte creat. 

 

Pel que fa la viabilitat comercial, s’ha realitzat un estudi sobre les persones amb 

discapacitat amb la finalitat de saber si realment un producte adreçat a aquest públic, 

seria factible. 

 

Es va concretat el perfil de les persones amb discapacitat que viatgen:  

 

Persones del sexe masculí, entre 18 i 35 anys, viatgen per motius d’oci, ja sigui per 

divertir-se o escapar-se de la rutina, no els interessa el turisme esportiu i el turisme 

cultural tampoc està dins de les seves principals motivacions. El mitjà de transport és 

el vehicle adaptat i s’allotgen en establiments hotelers de 4* i 5*.  Les sortides més 

freqüents són les excursions (no inclouen pernoctació), les estades de 2 a 4 nits fora 

de l’espai habitual i no és comú passar més de 5 nits fora. El paper de la persona 

acompanyant és molt important en aquest nínxol de mercat.  

 

Aquest perfil encaixa al tipus de producte que s’ofereix: viatge d’oci, ús del vehicle 

adaptat com a mitjà de transport, allotjament en un establiment hoteler de 4*, estada 
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de 3 dies i 2 nits i s’ha tingut en compte el paper de la persona acompanyant de 

manera que s’ha creat un paquet turístic per a parelles amb un preu més reduït.  

 

S’han proposat també mètodes de comercialització per tal de vendre aquest producte.  

  

4. S’ha definit el preu de venda del producte creat i s’ha determinat una previsió de 

vendes 

 

El cost del paquet individual és 541,15€ i el preu de venda de 701,91€ per persona. 

El cost del paquet per parelles és 869,95€ i el preu de venda és de 1.127,76€ per 

parella.  

 

Es tracta d’un paquet turístic molt complert, amb activitats enològiques cada dia. A 

més, pel que fa l’allotjament, s’ha escollit un establiment de 4* per tal de satisfer les 

necessitats del client. El fet d’escollir aquest hotel, incrementa considerablement el 

preu final del paquet. Tot i estudiar altres possibilitats, aquest ha estat l’únic hotel 

accessible de la zona, i per tant, el seleccionat. Val a dir també, que el públic objectiu 

que contractarà aquest paquet, són persones amb un poder adquisitiu mig-alt, i per 

tant, estaran disposats a pagar aquesta quantitat.  

 

A partir d’aquest preu de venda, s’ha determinat una previsió de vendes, i el resultat 

ha estat que s’haurien de vendre 9 paquets turístics mensuals per obtenir beneficis. És 

una quantitat assumible.  

 

S’ha fet també una previsió de vendes, i amb una previsió realista, s’obtenen 436,83 € 

de beneficis, sense incloure el sou anual de la propietària que és de 10.303,2€. 

Finalment, això significa un benefici anual de 10.740,03€. Aquests números demostren 

que econòmicament, aquest producte és viable.  
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