Pla Lloret Grans Horitzons
Pla de desenvolupament turístic de Lloret de Mar
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Antecedents
Lloret de Mar és la principal població turística de la Costa Brava. És una destinació de
turisme de masses madura, que afronta els reptes del s. XXI amb un doble objectiu:
adaptar-se als canvis en l’escenari turístic internacional i redefinir-se com a ciutat, fites
marcades pels canvis socioeconòmics del municipi i a les noves dinàmiques territorials
a Catalunya.
Entre els principals símptomes d’aquesta nova tendència en l’escenari turístic cal
destacar els següents canvis que afecten destinacions com Lloret de Mar:
- Canvi d’hàbits del comportament de la demanda turística que incideixen en la
despesa per turista.
- Escurçament i fragmentació de les vacances i una menor antelació en la planificació
del viatge intensificat per les ofertes d’última hora.
- Ús més intensiu dels viatges sense organitzar.
- Creixent ús d’internet com a font d’informació, reserva o compra.
- Augment de les companyies aèries de baix cost.
- Major competència de destins alternatius.
- Pèrdua de l’avantatge del preu com a principal element competitiu.
- Creixent concentració dels operadors turístics estrangers.
- Increment de les places hoteleres que contrasta amb la tendència a la disminució
de les pernoctacions dels turistes en hotels.
- El pes creixent de l’allotjament extrahoteler, la importància del turisme residencial.
- Reducció de la rendibilitat empresarial en alguns subsectors, i de la contribució
econòmico-social i efecte multiplicador del turisme.
Durant la dècada dels 90 Lloret de Mar emprengué un procés de planificació
turística, iniciant polítiques de reconversió de la seva oferta turística apostant
per la transformació i revalorització de l’entorn i els recursos naturals i
patrimonials. L’objectiu d’aquesta nova política turística és millorar la competitivitat
davant les destinacions emergents, definir noves estratègies i models de gestió
turística i reposicionar-se en els mercats internacionals.
La consolidació d’aquest procés ve marcada pel Pla Lloret Grans Horitzons, basat
en els diferents diagnòstics i anàlisis del municipi que engloba i coordina els projectes,
plans de competitivitat sectorials i iniciatives civils que s’estan duent a terme a Lloret
de Mar.
Aquest pla s’inspira en d’altres plans de caràcter regional i nacional com el Pla de
Desenvolupament Turístic Sostenible de les comarques gironines, el Plan de Objetivos
para la promoción del Turismo de Turespaña, els plans Renove d’Exceltur, i Pla
Director Urbanístic del Sistema Costaner i el futur Pla Estratègic del Turisme a
Catalunya.

Els principals eixos d’aquest procés de transformació són la planificació
urbanística i territorial amb mesures de protecció del patrimoni natural i del
paisatge i el control del creixement urbanístic. Programes de qualitat
integral amb polítiques d’esponjament i recuperació d’espais públics i de
regeneració de l’entorn i paisatge urbà. Millores en la mobilitat i un compromís
seriós amb el medi ambient i la sostenibilitat.
També inclou els plans de competitivitat que està duent a terme el sector privat
reconvertint i modernitzant els equipaments i serveis de les empreses turístiques.
Un dels pilars del procés de canvi són els projectes de valorització dels recursos
naturals i patrimonials estructurant nous productes turístics per captar nous
segments de demanda.
En aquest sentit Lloret de Mar dedica importants esforços per generar informació de
mercat i conèixer els canvis en el comportament de la demanda i elabora plans
d’accions de màrqueting, promoció i comunicació per reposicionar Lloret com
a destinació turística de primer ordre.
El Pla d’Excel·lència Turística realitzat fins al 2003, la revisió del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal durant el 2005-2006, la redacció del Pla d’Ordenació
d’Equipaments Comercials, la posada en funcionament del Pla estratègic
d’interpretació del patrimoni cultural, l’auditoria ambiental del medi natural del
litoral, l’estudi del sòl no urbanitzable, la participació del sector privat mitjançant els
Plans de Qualitat i de la societat civil a través de l’Agenda Local XXI són els
puntals d’aquest procés de transformació.
Aquest pla pretén redefinir el model turístic per una banda i el model de ciutat
per una altra, ateses les dinàmiques territorials de Catalunya que defineixen un
escenari amb noves pautes de relocalització de la població i de les activitats
econòmiques.
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Objectius generals de política
turística


Definir el model de ciutat i de desenvolupament turístic tenint en compte un
creixement urbanístic i impacte territorial sostenible.



Protegir l’entorn i el medi ambient posant en valor els recursos naturals i culturals.



Diversificar el portafoli de negocis i productes turístics per reduir l’estacionalitat i
millorar la distribució de les pernoctacions i ingressos turístics.



Incrementar la competitivitat i rendibilitat del sector turístic



Augmentar la qualitat de vida i benestar dels visitants i població local



Promocionar Lloret de Mar com a destinació turística amb una oferta variada i de
qualitat, especialitzada en diferents productes i segments de mercat.




Reposicionar Lloret com a destinació turística líder a la Costa Brava.
Incorporar les noves tecnologies en les estratègies de màrqueting per promocionar i
comercialitzar l’oferta i productes turístics.
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Estratègies i programes
d’actuació
1. Planificació urbanística i territorial, i protecció del patrimoni
natural i el paisatge
El grans booms urbanístics que s’han produït a Lloret de Mar han estat provocats
fonamentalment pel fenomen turístic dels últims 50 anys i per l’augment de les
primeres i segones residències en els darrers anys. Aquest creixement tant accelerat
ha canviat de forma radical la fesomia del petit poble costaner. La fixació espacial de
l’oferta turística ha comportat una important degradació del paisatge i una ocupació
massiva del territori multiplicant la superfície urbanitzada, transformant gran part de
les zones conreades en espais edificats i els vessants en urbanitzacions disperses.
De no prendre mesures de control sobre l’actual sòl no edificat, en pocs anys es
triplicaria el número de places d’allotjament.
Per tal d’evitar-ho Lloret s’ha dotat de les eines necessàries per establir un model
turístic i de creixement urbanístic sostenible a llarg termini que revisa àmbits
com els accessos, la mobilitat, l’ordenació territorial, les noves àrees de
desenvolupament econòmic, el creixement de l’oferta residencial i turística, i
protegeix el litoral i els espais de valor natural i paisatgístic.
Els plans territorials turístics d’àmbit autonòmic no tenen capacitat normativa, per
aquest motiu el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) esdevé un instrument
de primer ordre per gestionar la destinació com a espai i productes turístic.
L’estratègia turística s’integra en els plans d’ordenació urbanística perquè el
futur posicionament com a destinació turística marqui les línies d’ordenació territorial.
Es busca adequar els nivells i ritmes d’ocupació del sòl a la capacitat de
càrrega del territori i a la demanda. S’intenten englobar els projectes municipals
en les estratègies supramunicipals i regionals per actuar de forma conjunta i integrada.
Aquest planejament urbanístic pretén fer compatible uns espais turístics
atractius i diferencials amb la resta d’usos del municipi.
Això implica una ordenació de les zones on es troben els equipaments turístics,
d’allotjament i oci, ja que han de compartir un espai urbà amb les residències de la
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població local, els serveis, les infraestructures i, en alguns casos, amb zones industrials
i agrícoles.
Lloret de Mar ha de combinar dues funcions:
• La tradicional i turística optimitzant el sistema turístic actual basat en “sol i
platja” , incorporant criteris de sostenibilitat per tal d’assolir un model de qualitat
implementant nous productes específics com el turisme esportiu, cultural, de
naturalesa, salut i congressos.
• La funció metropolitana que incorporarà Lloret a unes dinàmiques d’escala
regional amb un fort nivell d’integració amb Barcelona.
Per aquest motiu Lloret ha de continuar el procés de transformació cap una ciutat amb
diversitat de funcions on òbviament la turística serà cabdal. S’ha de possibilitar el
pas d’un espai turístic a un espai urbà on hauran de coexistir la destinació
turística i la ciutat.
Lloret de Mar basa el seu model urbanístic en 2 criteris:
1. L’abandonament del model expansiu i de baixa densitat – per depredador i
insostenible – apostant per un model que ajudi a fer ciutat aprofitant economies
d’escala en termes d’equipaments, activitats econòmiques i transport públic.
2.

La substitució de les estratègies de creixement per accions de reforma i
rehabilitació.

Accions:










2005/2006 Revisió del Planejament Urbanístic i redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM): Planificació del creixement urbanístic.
2004 Moratòria urbanística i suspensió de llicències en determinats sectors de sòl
urbà.
Noves ordenances amb criteris de qualitat i sostenibilitat: Limitació alçades
edificables; vetllar per l’estètica dels edificis.
2005 Desclassificació de 3 zones forestals d’important valor ecològic i natural:
Costa Marcona (46,11 Ha), Cala Banys (8 Ha) i St. Quirze (32,75 Ha).
2005 Inclusió del paratge natural de Cala Morisca al PEIN del massís Cadiretes
2005 Inclusió del paratge de l’entorn del santuari de Sta. Cristina al PEIN i PNIN
de Pinya de Rosa.
2005 Proposta d’ampliació del PEIN de Pinya de Rosa, amb la i inclusió de la
zona costanera compresa entre el paratge de Sta.Cristina i la platja de Fenals.
Proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000 incloent les zones marines de quasi
la totalitat del litoral de Lloret.
2005 Requalificació de la zona boscosa de Fenals-Sta Clotilde 837,58 Ha), costat
de ponent de la platja de Fenals, com a zona verda pública.
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2. Planificació i gestió turística
L’actual planificació turística es basa en la coordinació de les administracions
públiques locals, supramunicipals i regionals, sector privat i societat civil en el
plantejament d’estratègies socioeconòmiques i territorials que s’adaptin a les noves
exigències de la demanda, garanteixin la sostenibilitat econòmica, social, cultural
i ambiental, i generin majors efectes en termes de renda i treball sobre la
destinació.La transversalitat és el principi que regeix els programes d’actuacions dels
diferents departaments per tal d’integrar i coordinar una única política turística.
Lloret de Mar ha estat una de les destinacions madures pioneres en integrar el
teixit empresarial, els actors socials i la societat local en la gestió del destí
turístic.
Lloret Turisme va ser creat l’any 2001 gràcies a l’acord entre l’Ajuntament de
Lloret de Mar i la Associació d’Empresaris Turístics de Lloret de Mar, formats pel
gremi d’Hosteleria, Agencia de viatges, Bars i Restaurants, Comerços, Discoteques i
Sala de Festes i altres empreses d’activitats amb l’objectiu de gestionar la política
turística local, millorar la competivitat turística del municipi i promocionar
Lloret com a destinació turística.
Aquesta nova entitat gestora pren el relleu a la tasca realitzada pel Patronat Municipal
de Turisme i la Comissió de Promoció Turística creada des de l’any 1997.
L’acord entre l’administració local i el sector privat per gestionar les
polítiques i l’oferta turística des d’un àmbit empresarial i professionalitzat va
suposar la creació del nou organisme el 2003, Lloret Turisme, dirigit per un gerent i
un conseller delegat i controlat per representants dels dos sectors. Les àrees de
treball de Lloret Turisme són: l’atenció al visitant , la investigació de
mercats, la comunicació, promoció i suport a la comercialització, el
desenvolupament de nous productes i la gestió de nous recursos o
equipaments i la gestió integral de la qualitat de l’oferta.
Aquest compromís amb un creixement sostenible i amb la protecció de l’entorn
va dur a Lloret a ser un dels primers municipis de l’estat a posar en marxa una
Agenda Local XXI, el 1997. És un fòrum de debat permanent des del qual
amplis sectors de la població treballen conjuntament proposant accions per preservar i
promoure el patrimoni local, valorar el paisatge i la cultura, determinar polítiques de
protecció ambiental i millorar la qualitat de vida de la població en àmbits com el soroll,
la mobilitat, el patrimoni cultural i la gestió dels recursos.
Des de Lloret Turisme i l’Agenda Local XXI es promou la participació en xarxes
de destins turístics, o bé, d'associacions empresarials vinculades al sector turístic
que treballin en la gestió integral de la qualitat i en la promoció i diversificació de
l'oferta turística amb l'objectiu d'intercanviar experiències i debatre i
implementar programes de treball conjunts.
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2003 Lloret Turisme.
Lloret Turisme. Organisme encarregat de la gestió turística en els següents
àmbits: l’atenció al visitant , la gestió integral de la qualitat de l’oferta, la
investigació i coneixement dels mercats, la promoció i comercialització, el
desenvolupament de nous productes i la gestió de nous recursos o equipaments.



1997 Agenda Local XXI.
l’Agenda Local de Lloret participa en diferents projectes implicant la societat civil
en les actuacions que es duen a terme a la població en matèries com la mobilitat,
soroll, gestió del sòl no urbanitzable, entorn marí, patrimoni cultural, educació...
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3. Qualitat integral de la destinació
Lloret de Mar és una ciutat que en els darrers 15 anys ha doblat la seva població
superant la xifra dels 30.000 habitants. A més a més, com a destinació de turisme de
masses amb una marcada estacionalitat durant la temporada alta arriba a
multiplicar per 5 la població entre residents i visitants. Al final de l’any Lloret supera el
milió de visitants i els 7 milions de pernoctacions.
Aquest fet implica que Lloret ha de disposar de serveis i equipaments per fer front a
unes demandes energètiques i de recursos molt variables i ha de gestionar uns
residus, impactes sobre l’entorn urbà i necessitats de mobilitat molt
diverses en funció del període de l’any.
Per fer front a aquests reptes s’ha adoptat un plantejament global per millorar la
qualitat integral de la destinació amb actuacions i programes concrets en
àmbits com: la recuperació d’espais públics, l’esponjament, la regeneració
del paisatge urbà i l’entorn, la mobilitat, el medi ambient, la sensibilització
social i mesures legals i administratives.

3.1 Recuperació espais públics i regeneració de l’entorn i paisatge urbà
Durant els últims anys s’ha dut a terme projectes de recuperació d’espais per a ús
públic enderrocant antics edificis i convertint-los en places i jardins.
S’han convertit en zona de vianants diferents carrers del centre urbà, suprimint el
trànsit rodat i dotant-los de serveis, ampliant les aceres i plantant-hi arbres.
Paral·lelament es duen a terme accions de regeneració de l’entorn i el paisatge
urbà enjardinant espais públics, embellint carrers, establint plans de senyalització i
d’altres iniciatives.

Accions:












Conversió en zona de vianants de diferents carrers del centre urbà.
Enderroc d’edificis i hotels obsolets.
Recuperació i creació d’espais públics (places, jardins i parcs infantils).
Adequació de places i carrers millorant les infraestructures bàsiques i serveis
(clavegueres, línies elèctriques i telefòniques...).
Supressió de barreres arquitectòniques i adaptació dels serveis a persones amb
mobilitat reduïda (avisadors acústics als semàfors, taxis adaptats, adquisició de
cadires amfíbies per permetre el bany a persones amb mobilitat reduïda a les
platges de Lloret i Fenals i instal·lació de més rampes i passeres d’accés,..).
Cobriment d’un nou tram de riera Montbarbat i creació d’un carril bici.
Projecte de l’avinguda Amèrica.
Enjardinament d’espais públics.
Adequació paisatgística dels espais forestals de la platja de Fenals.
Projecte de nova façana marítima.
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3.2 Mobilitat
La situació geogràfica, l’estructura urbana, l’estacionalitat turística, que el cotxe i
l’autocar siguin els mitjans de transport més usats pels visitants que arriben al municipi
i el fet que Lloret sigui l’única via d’accés a d’altres importants poblacions turístiques
com Tossa de Mar, implica que la mobilitat esdevingui un tema de vital importància a
considerar.
El planejament urbanístic i territorial posa un important accent en la millora i
gestió de la mobilitat. Aquest fet implica grans actuacions urbanístiques en els
accessos a la població i la construcció d’una anella d’aparcaments de gran
capacitat al voltant del centre urbà.
Paral·lelament s’han dissenyat sistemes per filtrar i regular el trànsit millorant la
senyalització i ampliant la xarxa de transport públic.

Accions:
2005 Millora dels accessos a la població:







Acord de la variant Costa Brava sud Blanes – Lloret - Tossa.
Construcció de noves rotondes per millorar el trànsit i la seguretat.
Adequació de les principals vies d’accés.
Projecte Ronda de circumval·lació.
Projecte Ronda de circumval·lació:
2005/2006 Nova Terminal autobusos.
Construcció d’una anella d’aparcaments de gran capacitat al voltant del
centre urbà i comercial: sector hotel Eugènia, riera, pujada Costa
Carbonell i Can Xardó.
Projecte de construcció d’un aparcament a la façana marítima
Transport públic:
Transport urbà. Ampliació de les rutes interurbanes que connecten
urbanitzacions i zones turístiques amb el centre.
Supressió del trànsit rodat al centre urbà i limitació horària per càrrega i
descàrrega.
2005 Pujador-baixador de Can Xardó.
-

3.3 Medi Ambient i sostenibilitat
La sostenibilitat, com a principi, implica una important aposta per tenir unes
infraestructures i equipaments dimensionats a les necessitats reals del municipi
per evitar que en els períodes de màxima ocupació i ús intensiu dels recursos se
sobrepassi la capacitat de càrrega del territori, recursos i serveis.

11

Per aquest motiu durant els últims anys s’han dut a terme importants projectes i
inversions en els camps de la gestió dels recursos energètics i l’aigua, el
tractament de residus, els serveis de neteja, les energies renovables així com
projectes de caire ambiental. Cal remarcar la importància de l’Agenda Local XXI de
Lloret de Mar, que des del 1997 participa en diferents projectes implicant la societat
civil en el desenvolupament del municipi.

Accions:


2005 Residus i neteja:
-

-







Implantació de la recollida selectiva a grans productors (hotels, bars,
restaurants, discoteques) i particulars: fracció orgànica, vidre, envasos i
paper/cartró.
Instal·lació de contenidors soterrats.
Millores en els serveis de neteja. Adquisició de nous i moderns vehicles.
Ampliació horària del servei de neteja a 24h.
Sistema de tractament i neteja de la sorra de les platges i servei de
recollida de sòlids flotants.
Millores el dipòsit controlat de residus: instal·lació de cogeneració.
Dipòsit de runes i enderrocs. Planta de tractament de lixiviats. Planta de
transferència.
2006 Projecte de construcció deixalleria de Tipus B
2006 Projecte de construcció de minideixalleries en les urbanitzacions.

Aigua:
1990 Construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals. Millores en
el funcionament.
Ús de l’aigua per el rec d’un camp de golf i per rec de zones verdes
públiques.
2003 Planta potabilitzadora i desalinitzadora (terme municipal de
Blanes).
Energies renovables:
Introducció progressiva de les energies alternatives i mesures d’estalvi
energètic en la gestió elèctrica municipal.
Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les pistes d’atletisme,
pavelló esportiu, dipòsit controlat de residus.
Projectes ambientals:
2006 Proposta d’implantació de les certificacions ambientals EMAS i ISO
14001 a les platges i al servei de jardineria municipal.
2005 Participació en el projecte MeVaPlaya. Projecte amb la finalitat
de crear uns indicadors de qualitat de les platges i mètodes de valoració
integrada dels recursos.
2000-2005 Auditoria Ambiental del Medi Natural del litoral de Lloret.
Conjuntament amb l’Agenda Local XXI s’ha actualitzat l’estudi que
analitza més de 100 paràmetres dels recursos naturals i paisatgístics del
litoral de Lloret.
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-

2005 Control de qualitat de l’aigua. Programa de seguiment de l’aigua
amb l’Agència Catalana de l’Aigua.
2005 Redacció del PPIF (Pla de Prevenció d’Incendis Forestals).
2004/2006 Foment de les rutes de senderisme i BTT, amb la
senyalització d’aquests camins i elaboració d’una guia.

3.4 Atenció al visitant
Una de les funcions més importants de Lloret Turisme es gestionar els serveis
d’informació i atenció al visitant durant la estada a Lloret de Mar.
L’objectiu es millorar els serveis d’informació de forma permanent mitjançant la
xarxa d’oficines de turisme, punts d’informació temporals i suports informatius per
que el visitant pugui gaudir dels atractius i equipaments turístics i de l’oferta cultural,
oci i entreteniment de la població.
Dins les activitats més importants que Lloret Turisme realitza, destaca la
reestructuració de les oficines de turisme, implantant les noves tecnologies en la
seva gestió, la senyalització dels recursos turístics, la edició de material informatiu,
l’organització de activitats d’animació i implantar indicadors de control de l’activitat
turística i la satisfacció dels visitants.

3.5 Programes de formació i sensibilització social sobre el turisme
El benestar i qualitat de vida dels ciutadans de Lloret es deu principalment a l’activitat
turística. Sovint, però, es percep una manca d’orgull del treball en el sector turístic a
causa dels diversos factors que fan que s’hagin de dur a terme programes per
conscienciar i educar sobre la importància del turisme en el desenvolupament
econòmic i social local.
La formació i capacitació del personal és un factor clau per la qualitat de l’oferta
turística. Per aquest motiu es treballa per fomentar l’educació i professionalització del
sector posant en marxa programes de formació vinculats al turisme i a les àrees
d’activitat com l’esport.

Accions:




Fomentar l’autoestima i orgull de treball en turisme.
Programes de formació i conscienciació sobre la importància del turisme en el
desenvolupament econòmic i social local.
Programes de formació en turisme i esport.
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3.6 Mesures legals i administratives
Per tal de millorar la qualitat integral de la destinació es requereix una adaptació
de les normatives en els diferents àmbits i sectors turístics per tal de regular les
activitats i adaptar-les a les necessitats actuals.
Per aquest motiu, Lloret de Mar ha estat un municipi pioner en l’adopció de mesures
de control del creixement urbanístic així com de normatives i ordenances per
regular l’oferta no reglada, les activitats d’oci, els horaris comercials i el civisme i la
seguretat pública treballant conjuntament amb les administracions implicades i els
diversos cossos de seguretat.

Accions:













Moratòries urbanístiques que s’adapten al nou model de creixement urbanístic i
turístic.
Redacció d’ordenances municipals que regulen les activitats i usos turístics.
2005 Moratòria per a l’atorgament de noves llicències per a discoteques, bars
musicals,...
Regulació i legalització de l’oferta no reglada.
Simplificació dels tràmits administratius per la realització de gestions i inversions.
Regulació dels horaris comercials i dels locals d’oci.
Ordenances sobre els serveis dels apartaments turístics.
Ordenances en matèria de Seguretat Pública.
Actuació conjunta de l’Ajuntament de Lloret amb les administracions que tenen
competències en turisme (Serveis Territorials de la Generalitat a Girona: Interior,
Comerç, Consum, Turisme, Medi Ambient, Salut, Treball i Indústria) per
l’elaboració coordinada d’inspeccions i expedients.
Reforç de les mesures adoptades per la Junta Local de Seguretat i millores en la
coordinació dels cossos de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra.
Implicació dels Gremis i Sector locals en mesures de prevenció i seguretat
ciutadana.
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4. Reconversió i modernització dels equipaments, oferta
d’allotjament i empreses i serveis turístics. Plans de Qualitat i
certificacions.
Lloret de Mar és una destinació madura amb unes infraestructures i serveis que en
determinats casos no van evolucionar al mateix ritme que els canvis en les necessitats
i comportament de la demanda. L’obsolescència de part de la planta d’allotjament i de
l’oferta complementària centrada en el monocultiu del producte vacacional de sol i
platja, junt al dèficit i saturació de certs equipaments i serveis van provocar que el
principal producte i mercat turístic entrés en fase de declivi i perdés competitivitat
respecte altres destins competidors i emergents.
Aquesta tendència es va començar a invertir a partir dels anys 90 a causa de
l’inici del procés de transformació de l’oferta. Actualment aquest procés de reconversió
se centra en 2 grans àmbits: per una banda, la millora de les infraestructures,
equipaments i serveis públics, i per altra banda, la inversió i modernització de la oferta
d’allotjament, restauració, comerç, oci i activitats complementàries.
Els pilars d’aquest procés són el Pla d’Excel·lència executat fins el 2003 i els plans de
qualitat, certificacions ambientals i plans d’ordenació i dinamització comercial que
s’estan duent a terme en l’actualitat.

4.1 L’oferta d’allotjament com a factor clau de competitivitat
L’oferta d’allotjament és un dels factors claus per entendre el perfil del turista
que és capaç d’atraure una destinació i sovint ha suposat una limitació per la seva
competitivitat. Per aquest motiu s’ha adoptat una estratègia de modernització per
actuar de manera integral sobre totes les tipologies d’allotjament, és a dir, l’oferta
reglada i la residencial.
Lloret disposa d’una oferta d’allotjament hoteler reglada de més de 130
establiments amb 32.000 places oficials que representen el 70% de la comarca
de la Selva, el 40% de la Costa Brava i el 12% de Catalunya.
Un 57% són hotels de 3, 4 i 5 estrelles i representen un 75% de les places. Un
36% son hotels d’1 i 2 estrelles i pensions, però en canvi només suposen el 10% de
les places. A aquesta oferta cal sumar-hi les places reglades de càmpings i
apartaments turístics que eleven la xifra fins a 42.000 places oficials.
Paral·lelament l’allotjament residencial no reglat augmenta la dada fins a les
65.000 places turístiques amb més de 7.000 vivendes. En els darrers 40 anys el
nombre de segones residències sempre era superior de primeres residències,
evidenciant una clara funció residencial turística. Actualment el parc d’habitatges
principals supera el d’habitatges secundaris, fet que representa un canvi de tendència
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molt significatiu. L’allotjament residencial va tenir el 2003 una mitja de 64
pernoctacions per any mentre que l’oferta reglada va ser de 152 pernoctacions.
Els ritmes accelerats de construcció dels anys 70 i el posterior procés d’obsolescència
progressiva, malgrat alguns casos de reinversió en el manteniment, han disminuït la
capacitat d’adaptació a les noves tipologies d’allotjament de la demanda actual.
Per fer front a aquesta situació des del 1990 s’ha reduït la xifra de 218 a 160
establiments. El nombre de pensions i hotels de categories inferiors va en disminució
ja que part d’aquest allotjament està obsolet.
Es treballa en 3 àmbits:





L’incentiu a la modernització i requalificació total amb més espais i serveis
al turista.
Reforçar els mitjans tècnics i humans d’inspecció millorant l’eficiència del
règim sancionador tant en l’allotjament oficial com per fer aflorar la oferta no
reglada que es comercialitza de forma il·legal. Per actuar en aquest àmbit s’hauria
de revisar la normativa que regula els arrendaments per a ús turístic i introduir
sistemes d’incentius a la regularització i adaptació a la normativa.
Afavorir el canvi d’activitat de l’allotjament obsolet. Però per evitar que el
municipi perdi la seva vocació turística s’ha aplicat una moratòria que
regula i estudia cas per cas la conversió dels hotels en apartaments de
primera i segona residència.

La reconversió i modernització de la planta hotelera s’ha traduït en un procés de
qualificació arribant a la xifra de 14 establiments de 4 estrelles i 2 de 5 estrelles.
Lloret és la destinació amb més places adherides al Pla de Qualitat Turística ICTE
(Instituto para la Calidad Turística Espanyola) i gran part dels hotels estan
aplicant certificacions ambientals (EMAS, ISO 14001, Distintiu de Qualitat
Ambiental) i de qualitat (Q de qualitat turística de l’ICHE, ISO 9001).
Aquest fet es veu afavorit per la inversió en la diversificació dels productes
turístics, desenvolupant grans actuacions públiques com la construcció de la
nova terminal d’autobusos, el teatre, la vila esportiva i el museu obert. Aquests
projectes que donen un caràcter emblemàtic a Lloret serveixen de catalitzadors i
motors de transformació col·lectiva provocant que el sector privat
reinverteixi i innovi adaptant les seves instal·lacions a les necessitats dels nous
productes amb més valor afegit com són els congressos, la salut, els esports, etc.
L’actual planificació turística i urbanística busca l’equilibri entre les diferents
tipologies d’allotjament impulsant les que generen majors efectes socioeconòmics
a mig i llarg termini, que és principalment l’allotjament reglat.
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Accions:























Plans de qualitat i processos de certificacions ambientals de l’oferta
d’allotjament.
Plans de renovació de l’oferta complementària: restauració, oci i comercial.
Construcció de nous equipaments sanitaris i socioculturals: Centre socio
sanitari i Centre d’Atenció Primària
2004/2005 Pla de qualitat de platges ICTE
Creació de l’Òrgan Gestor de Platges, format per un representant de tots els
serveis implicats en la gestió de platges.
Abalisament de totes les platges i serigrafiat de les boies amb la indicació de l’ús
del canal. Reducció de l’amplada del canal.
Contractació d’un nou servei de salvament i primers auxilis.
Adequació dels punts d’atenció sanitària i primers auxilies.
Substitució del punts de vigilància estàtica.
Augment de la dotació de pals de senyalització de l’estat de la mar.
Recuperació de les zones més afectades pels temporals amb l’aportació de sorres.
Ampliació de la plantilla de vigilants de platja (Auxiliars Policia Local),oferint el
servei a totes les platges.
Retirada dels quioscos de la platja de Fenals situant –los al passeig, ampliant
l’espai disponible pels usuaris.
Eliminació de les concessions i serveis de temporada, esponjant l’espai disponible
a la sorra.
Elecció d’un nou disseny dels quioscos de fusta (certificada FSC) per a la Platja de
Fenals i cales.
Col·locació de línies de vida i adquisició de cadires amfíbies per al bany de
persones amb mobilitat reduïda.
Instal·lació d’un punt d’informació turística a la platja de Fenals.
Millora dels accessos, amb la instal·lació d’escales, rampes i passarel·les de fusta i
l’adequació i condicionament dels camins d’accés a les cales.
Certificació amb el distintiu Bandera Blava a les platges de Lloret
Pla d’Excel·lència Turística. Durant el període 2000-03 es va implantar el pla
amb projectes de millora de les infraestructures, l’urbanisme, la mobilitat i els
serveis.
Pla de Qualitat de les Oficines de Turisme (ICTE)

4.2 L’oferta de restauració, comerç, oci i serveis turístics
El Pla d’ordenació d’equipaments comercials és l’eina que ha de permetre ordenar els
més de mil comerços de Lloret.
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Accions:


2005 Pla d’Ordenació d’Equipaments Comercials que engloba altres plans i
actuacions com el Pla de dinamització comercial, el Pla de senyalització
comercial, la millora de la il·luminació dels carrers comercials.

4.3 Finançament i mesures fiscals
L’administració local treballa en l’aprofitament dels marges de finançament dels tributs
locals amb l’objectiu de generar un important volum de recursos per millorar el
finançament de la despesa corrent del municipi vinculat a la prestació d’uns serveis
públics de qualitat per a la població resident i els visitants.
També es treballa per millorar les aportacions autonòmiques a través de la figura dels
municipis turístics, perquè es reconegui les necessitats addicionals que ha de suportar
l’ajuntament.
Paral·lelament es dóna suport en la recerca d’ajudes directes per la inversió en la
renovació dels edificis i equipaments i en l’accés a instruments de crèdit en condicions
preferents com els FOMIT.
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5. Estratègies de producte turístic
L’adaptació de l’oferta a les necessitats de la demanda actual requereix que
Lloret de Mar adopti un seguit d’estratègies amb l’objectiu d’augmentar la
competitivitat de la destinació turística. La diferenciació, diversificació i
especialització dels productes turístics són les estratègies bàsiques a seguir.

5.1 Diferenciació
L’adaptació de l’oferta a les necessitats de la demanda actual requereix que
Lloret de Mar adopti un seguit d’estratègies amb l’objectiu d’augmentar la
competitivitat de la destinació turística. La diferenciació, diversificació i
especialització dels productes turístics són les estratègies bàsiques a seguir.
5.1.1 Vacacional sol i platja

El Pla de qualitat de platges és el principal instrument per diferenciar el principal
atractiu del municipi, i suposa un important esforç per dotar de serveis i equipaments
les platges per oferir un servei de qualitat als usuaris. Les platges de Lloret són les
úniques de Catalunya guardonades amb la Q del ICTE i la Bandera Blava europea.
Paral·lelament s’estan duent a terme importants projectes de dinamització de les
platges a través de les bases nàutiques, l’animació esportiva, el miniclub infantil i la
biblioplatja.



Pla de qualitat de platges: millora dels serveis de neteja, seguretat...
Pla de dinamització de platges: miniclub, biblioplatja, animació esportiva...

5.2 Diversificació
L’estratègia de diversificació se centra en tres àmbits:
- La posada en valor dels recursos naturals, culturals i d’identitat local.
- La creació de nous equipaments i serveis.
- I el desenvolupament de nous productes turístics.
L’objectiu és diversificar la cartera de productes incorporant una nova oferta
dirigida a nous segments de mercat que ens permetin diferenciar-nos de la
competència. La selecció del conjunt de productes ha d’assegurar que siguin
compatibles entre si, complementant-se mútuament, generant economies d’escala,
o dirigint-se a segments de demanda que puguin compartir el mateix espai turístic
sense problemes.
Per aquest motiu Lloret està estructurant la seva oferta dotant-la de nous equipaments
i serveis per desenvolupar els productes: esportiu, cultural, natura, congressos,
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oci i esdeveniments com a puntals d’aquest procés de diversificació que es traduirà
en l’especialització de part de l’oferta en alguns d’aquests productes i mercats
específics.
5.2.1 Turisme cultural i natural. El Museu Obert de Lloret

Lloret de Mar ha decidit fermament apostar per desenvolupar el potencial del seu
patrimoni cultural i natural com a element de diferenciació i diversificació de
la seva oferta turística. Basant-se en el pla estratègic d’interpretació del patrimoni
cultural de Lloret, s’estan posant en valor els diferents elements patrimonials i
naturals al voltant d’un concepte innovador de descoberta de la cultura, el Museu
Obert de Lloret.
El projecte identifica noves àrees de negoci a través dels productes que s’estan
estructurant en base al patrimoni cultural i natural i identifica els diferents segments
de mercat valorant-ne el seu atractiu.
L’objectiu és oferir una oferta complementària de qualitat al visitant vacacional de
sol i platja i captar nous mercats amb motivació cultural.




Posada en valor del patrimoni cultural i identitat local
Pla estratègic del patrimoni cultural. MOLL -Museu Obert de Lloret-.
Reconversió de la Casa Garriga en Museu del Mar i centre d’informació.
Projecte de millores en els Jardins de Sta. Clotilde.
Rehabilitació de les cúpules modernistes de l’església de St. Romà.
Adequació per a fer visitable el Castell de St. Joan.
Restauració de la Masia de Can Xardó i posada en marxa d’una exposició
permanent sobre el món ibèric vinculada al Museu d’arqueologia de
Catalunya.
Restauració de Can Comadran com a exemple d’una casa d’indianos.
Consolidació del jaciment ibèric del Turó Rodó.
Rehabilitació de la façana i l’ermita del cementiri modernista.
Inclusió del jaciments de Puig de Castellet a la ruta dels ibers.
Estructuració de productes turístics vinculats al patrimoni cultural.
Projecció d’un nou teatre polivalent.
Nou escenari a la Roca d’en Maig.
Posada en valor del patrimoni natural
Auditoria ambiental del medi natural del litoral.
Intervenció en la finca de Can Xardó ( bosc de 6.6 ha).
Millores en els camins de ronda: arranjament i senyalització (indicadors i
portes per barrar el pas en cas de despreniments o altres riscos)
Senyalització d’itineraris de senderisme i BTT.
Estructuració de productes de turisme actiu i esports nàutics.
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5.2.2 El turisme esportiu. Destinació Turística Esportiva

Lloret de mar té una gran vinculació amb l’esport i el turisme esportiu. Els recursos
naturals, els equipaments esportius i la important oferta d’allotjament i
serveis turístics fan de Lloret una destinació ideal per aquesta tipologia de turisme.
Amb l’objectiu de posicionar Lloret com una de les destinacions turístiques
esportives del sud d’Europa s’està duent a terme un ambiciós projecte de vila
esportiva que consolidarà la posició de Lloret en aquest segment de mercat, considerat
de vital importància pel seus efectes multiplicadors i generadors de riquesa a la
destinació.
El projecte de vila esportiva es basa en els següents programes: la construcció
de nous equipaments emblemàtics ( piscina olímpica coberta, Arena multifuncional,
pistes de tennis, i d’altres,..) l’estructuració de productes de turisme esportiu, la
certificació com a DTE (Destinació Turística Esportiva) de la Generalitat de
Catalunya, i la promoció i suport a la comercialització de Lloret com a destinació
esportiva en els mercats emissors.





Turisme esportiu:
Certificació com a Destinació Turística Esportiva
Millora dels equipaments esportius:
Gespa artificial d’última generació (FIFA) al camp de futbol municipal
Millores a les pistes d’atletisme.
Cobriment de les grades del camp de futbol del Molí.
Millores al pavelló del Molí i al pavelló municipal.
Carpa municipal polivalent.
Il·luminació de les pistes de petanca.
Construcció de nous equipaments esportius:
Piscina olímpica: longitud 50m, amb zona d’aigües lúdiques i gimnàs.
Lloret Arena: pavelló multifuncional
Pistes de tennis i pàdel
Finalització del camp de golf de l’Àngel amb 18 forats.
Adequació del Circuit Can Daura per pràctiques de motocròs i quads.
Construcció d’un camp de tir a l’antic abocador de runes i enderrocs.

5.2.3 El turisme de reunions i incentius

El turisme de reunions i incentius és un altre dels productes prioritaris de potencial
desenvolupament a Lloret de Mar. La important oferta d’allotjament i sales de qualitat,
la varietat d’espais naturals i l’oferta d’empreses d’activitats i la seva privilegiada
situació estratègica i comunicacions fan de Lloret una destinació alternativa molt
atractiva i competitiva en el segment de reunions i incentius.
La construcció d’un espai multifuncional com la de “Lloret Arena” i l’estructuració i
promoció del producte a través de la divisió de congressos i incentius de Lloret

21

Turisme, ha de permetre posicionar Lloret de Mar a mig termini com a una de les
destinacions de reunions i incentius més competitives del sud d’Europa.
5.2.3 Els esdeveniments

La programació d’esdeveniments durant tot l’any és una de les estratègies per tal de
diferenciar la nostra oferta i desestacionalitzar la temporada turística.
Lloret programa tota una sèrie d’esdeveniments culturals, esportius i comercials amb
l’objectiu de dinamitzar i promocionar Lloret com a destinació d’oci de proximitat així
com proporcionar una oferta variada al turista vacacional.




Dinamització i Esdeveniments:
Esdeveniments culturals
▫ Festes Majors de Santa Cristina i Sant Romà
▫ Carnestoltes
▫ Festival d’estiu de música Clon Festival
▫ Programació de sardanes i balls populars
▫ Fira medieval
▫ Nit Literària
▫ Nit cine
▫ Trofeu Montbarbat de fotografia
▫ Concurs pintura ràpida
▫ Fira Dibuix i Fotografia
Esdeveniments esportius
▫ Ciclisme: Volta Ciclista a Espanya, Setmana Catalana,...
▫ Motor: Rally Costa Brava Històric, Rally Costa Brava, ...
▫ Esports col·lectius: futbol, bàsquet, hoquei,...
▫ Atletisme, ball, gimnàs...
Dinamització comercial:
Fires i mercats: Saló nupcial UN i UN, Fira Medieval, Comerç al carrer
Jornades Gastronòmiques
▫ Jornades gastronòmiques de l’arròs
▫ Jornades de la cuina de l’Art
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6. Estratègia de reposicionament en els mercats turístics.
6.1 Investigació de mercats
Lloret Turisme és l’ens responsable de la promoció turística de Lloret de Mar.
Una de les seves principals funcions és la recopilació, anàlisi i comunicació de la
informació dels mercats i de l’activitat turística per transforma-la en
coneixements pel sector turístic lloretenc i per innovar i desenvolupar nous
productes turístics.
L’objectiu és conèixer les necessitats dels diferents segments i productes i la
posició competitiva de Lloret en cada mercat per adaptar-ne l’estratègia de
marketing.
Per dur a terme aquesta tasca Lloret Turisme està en contacte amb els Instituts
d’investigació que realitzen estudis de mercat i amb els diferents ens i
organitzacions que emeten butlletins i informes sobre la conjuntura turística,
els canvis i tendències del comportament de la demanda i canals de
distribució.
Lloret Turisme crea i estableix els mecanismes de comunicació i distribució de la
informació amb el sector.

6.2 Marketing i Promoció
Lloret Turisme executa un Pla de Marketing i Comunicació anual amb l’objectiu
de promocionar i donar suport a la comercialització dels diferents productes
i empreses de Lloret. Es basa en definir quins productes promocionar, en quins
mercats i a través de quines accions.
Es duen a terme diferents programes d’actuació entre els que destaquen: unitat
d’informació i marketing, desenvolupament de nous productes, publicacions i material
promocional, imatge i comunicació, Internet, promoció i comercialització, dinamització
i esdeveniments, i marketing Intern.
El pla es realitza coordinat amb les estratègies i plans d’accions d’altres
marques i institucions supramunicipals com el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, Catalunya Turisme i Turespaña.
El pla estructura les accions per productes i mercats prioritzant les accions de
promoció en els mercats emissors on hi ha una demanda potencial dels
productes que Lloret ofereix.
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Lloret Turisme basa la seva tasca en els següents principis: orientació al
consumidor, cooperació amb el sector privat per optimitzar l’impacte de les
accions i l’excel·lència en la gestió per millorar l’eficàcia i execució de les accions
promocionals.

6.3 Comunicació
Lloret de mar és una destinació turística i una marca coneguda
internacionalment.
L’objectiu de Lloret Turisme és reposicionar la imatge de Lloret com a
destinació que s’ha transformat i s’adapta a les necessitats de la demanda
actual, donant a conèixer els diferents atributs de la oferta i els productes específics.
L’objectiu no és canviar la imatge existent de forma radical sinó que es basa
en anar afegint nous valors a la imatge actual superant els “tòpics” que
debiliten la posició de Lloret davant els competidors.
És una estratègia a llarg termini amb una tasca important de comunicació però
també de estructuració i desenvolupament de producte.
L’estratègia d’imatge de marca i comunicació es basa en la diferenciació,
ressaltant els valors positius associats a la marca.
Lloret Turisme dur a terme un pla de comunicació amb l’objectiu de fer
evolucionar la imatge de Lloret superant l’associació quasi exclusiva amb l’oferta
de sol i platja i el turisme juvenil per atraure una demanda de turisme familiar,
esportiu, de reunions i incentius, de turisme actiu i cultural de proximitat, i
de la tercera edat.
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