












































1. DO Alella, al Maresme 
2. DO Catalunya 
3. DO Conca de Barberà 
4. DO Costers del Segre, amb quatre zones ben diferenciades: Raïmat; Artesa, Vall del Riu Corb i 

Garrigues 
5. DO Empordà – Costa Brava 
6. DO Montsant 
7. DO Penedès 
8. DO Pla de Bages 
9. DOQ Priorat 
10. DO Tarragona 
11. DO Terra Alta i 12. DO Cava  











 

PRODUCTE TURÍSTIC 
 

Procés de confecció i comercialització d’un PRODUCTE TURÍSTIC, com a 

exemple l’edifici Modernista del Vapor Aymerich i Amat, seu del mNACTEC. 

 

Recurs: visita al mNACTEC, edifici i exposicions 

Producte: És molt a prop, és a Terrassa. Anada i tornada amb FGC, visita 

guiada al museu, amb activitat, i restauració in situ, a la Terrassa del Museu. 

Experiència: ídem amb Actiu, la visita per Terrassa amb bicicleta o 

cicloturisme, amb guia o sense, i amb GPS. 

Empresa: INyTUR  

 

 Paper de l’ACPC: 
1. fa el mapa genèric de recursos, teòric i pràctic  

2. pacta amb la DG de Turisme  

3. subministra la suma de recursos  

4. controla el producte turístic  

5. marca la línia bàsica d’imatge i disseny  

6. posa la inversió econòmica inicial per empènyer el procés  

7. recolza el projecte amb accions de comunicació i premsa  

8. rep un retorn econòmic per a reinvertir  

9. fa seguiment i avaluació de tot el procés. 

 

 Paper del mNACTEC (el recurs): 
1. fa el relat de continguts  

2. subministra el recurs amb les condicions bàsiques  

3. marca el cost base  

4. fa el seguiment del retorn en indicadors humans i econòmics. 

 

 Paper de l’EMPRESA: 
1. munta el producte turístic  

2. posa preu final, suma de recursos + impostos + beneficis  

3. llença el producte al mercat, plataformes i portals  

4. fa de central d’informació i reserves  

5. fa la coordinació de vendes  

6. fa la comercialització  

7. fa la gestió econòmica de cobraments i pagaments  

8. presenta resultats. 
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