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· Des de la segona meitat del segle XX Andorra surt del seu aïllament i 

comença a modernitzar-se i desenvolupar-se recolzant-se en la indústria 

turística.

· Andorra és un país petit amb un recorregut històric particular i el fet que 

sigui un país de frontera ha estat un factor determinant en el procés de 

modernització.

· Andorra ha conegut una accelerada transformació que ha convertit aquest 

petit país de muntanya agrícola i ramader en un país al turisme i als 

serveis amb aparença moderna i cosmopolita que el diferencia de les 

altres valls pirinenques.

· Si durant les primeres dècades del segle XX, Andorra era una societat 

rural amb uns cinc mil habitants, des de la segona meitat del segle XX 

Andorra surt del seu aïllament i comença a modernitzar-se i desenvolupar-

se recolzant-se en la indústria turística. A la primera dècada del segle XXI 

el Principat presentat una societat complexa i diversa amb un estil de vida 

urbà, on viuen a prop de vuitanta mil persones d'orígens diferents, i que 

cada any rep la visita de milions de turistes d'arre.

CANVIS EN EL MODEL TURÍSTIC DELS ANYS 1980

PRODUCCIÓ DE BENS ESTANDARITZATS I HOMOGENIS

PER A UN CONSUM MASSIU

Demanda de productes vinculats a la natura

TURISME DE PLATJA – TURISME RESIDENCIAL -TURISME BLANC – Productes creats de forma independent 

a la personalitat del lloc, a on l’únic factor de diferenciació entre els diferents espais és el preu

El turisme és un element 

dinamitzador de 

l’economia i la societat de 

muntanya Andorrana 

EL TURISME COM A ELEMENT DINAMITZADOR 
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PAL ARINSAL
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demà / futurpassat / ahir present / avui

Empreses enfocades a la producció Es desenvolupen Plans Directors / Plans Estratègics 

per tal d’adaptar les empreses a la realitat social  

actual i enfocar les seves actuacions cara al clienT. 

Aquests plans presenten ampliacions de dominis 

d’esquí i inclús la unió de centres d’esquí. Algunes 

empreses uneixen esforços a nivell conjunt en àrees 

com la de comercialització i marketing

demà / futurpassat / ahir present / avui

Consolidació dels dominis Del país seguint 

models de gestió internacionals com ara el 

model nord americà així com les últimes 

tendències en gestió.

Propietat de centres d’esquí molt 

fragmentada - Empreses enfocades a la 

producció

Els grans operadors de centres d’esquí alpí i 

snowboard son empreses que han deixat de gestionar 

només el camp de neu per passar a gestionar centres 

turístics globals  (Resort / Ciutats de Vacances, 

Restaurants, Comerços, Operacions Immobiliaries, 

Camps de Golf)

“Resorts Turístics Totals” unificant els camps 

de neu amb desenvolupament turístics que 

promoguin l’oferta durant tot l’any (Parc 

d’Atraccions, Parcs Temàtics, Parc Zoològic, 

Parcs Aquàtics…).

Es produeixen sinergies amb d’altres camps 

del turisme per tal de llençar un producte a 

prop de les grans urbes, amb una clara 

tendència a la gestió de l’oci i del temps lliure.

ESTACIONS D’ESQUÍ ANDORRANES

CANADA & U.S.A
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passat / ahir present / avui demà / futur

Esquí com activitat lúdica

de l’alta sociedad
Esquí com activitat esportiva Esquí com a turisme d’esport de 

mases / activitat

EVOLUCIÓ SOCIAL

A la recerca de destinacions turístiques 

que ofereixin un ampli ventall de serveis 

d’oci

Font: Andorra Turisme – Elaboració pròpia 
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Tot l’any

TRENCAMENT DE LA ESTACIONALITAT



Termalisme 
& Salut 

Shopping 

Cultura MICE  

Natura 



TURISME DE 

TERMALISME I  

WELLNESS

TURISME 

CULTURALTURISME RURAL TURISME BLANC
TURISME 

ESPORTIU

TURISME DE NATURA

TURISME VERD

ECOTURISME
TURISME 

D’AVENTURA

TURISME URBÀ

TURISME DE 

COMPRES
TURISME MICE

FUTURA ESTRUCTURA DEL MERCAT DEL TURISME DE MUNTANYA A ANDORRA

· Esquí alpi

· Esquí de fons
· Art Romànic

· Festivals

· Bus Turístic

· Meetings

· Incentives

· Conventions

· Exhibitions

· Golf

· Estades 

Esportives

NATURA
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DIRECCIÓ DE MARKETING

 

DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA

 

RECEPCIÓ / SECRETARIA
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SITUACIÓ TURÍSTICA ACTUAL A ANDORRA 

11.049.490 10.736.722 10.743.201
10.193.749

9.111.859

2005 2006 2007 2008 2009

Visitants

2.418.409 2.226.922 2.189.421 2.059.451 1.829.869

8.631.081
8.509.800 8.553.780

8.134.298

7.281.990

2005 2006 2007 2008 2009

Turistes Excursionistes
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ANÀLISIS DAFO 

· Importància del turisme verd

· Importància creixent del “turisme de vacances productives” amb 

avantatges per a qui les practica

· Augment de les vacances secundaries (curtes) d’hivern i 

disminució de la durada de les principals

· Augment del turisme cultural o de ciutat

· Augment de la demanda relacionada amb el producte natura/

rural

· Facilitat d’idioma

· Millores constants en els accessos (autovies, túnels, etc...)

· Accés i mobilitat

· Transports públics a l’interior del país

· Aglomeracions i cues dins i fins a Andorra

· Desconeixement de la realitat geogràfica andorrana

· Manca d’estructuració d’altres productes complementaris

· Falta de qualitat d’alguns serveis

· Pèrdua de competitivitat d’una part del sector comercial

· Entrada a Andorra poc atractiva

· Imatge de país estereotipada per les compres i l’esquí

· Desconeixement de l’oferta de natura

· Falta de personal qualificat

· No es disposa d’un aeroport internacional al país

· Competència entre destinacions turístiques de muntanya

· Disminució de les pernoctacions

· Envelliment de la població europea

· Forta competència del sol i de la platja a l’hivern

· Facilitats per desplaçar-se a qualsevol punt del món

· Canvi climàtic

· Proliferació de companyies aèries “low cost” que aproximen 

altres destinacions

· Varietat d’instal·lacions i d’activitats

· Proximitat entre les diverses ofertes

· Infraestructura turística important (hotels, restaurants, etc...)

· Seguretat ciutadana alta

· Riquesa cultural amb quantitat de capelles i esglésies 

romàniques, museus, gastronomia, etc...

· Possibilitat de desenvolupar nous productes durant tot l’any

· Clima sec i assolellat

· Entorn de muntanya

· Creixement d’infraestructures a l’entorn (aeroports, millores en 

les vies d’accés al país...)

· Proximitat d’aeroports internacionals

FEBLESES

OPORTUNITATS AMENACES

FORTALESES

Font: Andorra Turisme – Elaboració pròpia 



EVOLUCIÓ DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES 

Font: WTO - World Tourism Organization 



PERSPECTIVES DE FUTUR - EFECTES 

DEMOGRÀFICS 

 Les variacions a nivell demogràfic presenten factors 

que donen forma a la demanda i desenvolupament del 

turisme 

 

 La estructura de les societats canvia contínuament i 

és un dels punts a estudiar per tal d’anticipar canvis i 

apropar-nos a ells de la manera més competitiva des 

de la posició de la destinació turística i de les 

actuacions a nivell de màrqueting que es puguin 

arribar a realitzar 

 



PERSPECTIVES DE FUTUR - EFECTES 

DEMOGRÀFICS 

 

 

A nivell de màrqueting, els canvis que es puguin 

presentar a nivell demogràfic influiran en els paterns de 

la demanda del viatger, incloent la freqüència, el 

període de l’estada, els productes i conseqüentment 

canvis que derivaran en les estratègies de comunicació 

 



PERSPECTIVES DE FUTUR - EFECTES 

DEMOGRÀFICS 

 

 La població de tots els països esdevé més urbana, amb 

una vessant més cosmopolita i compartint un ambient 

culturalment més divers. Això implica una major 

facilitat a l’hora de viatjar a l’estranger 

 

 Estil de vida és més “turístic” – les implicacions entre 

feina i turisme han canviat els valors de la feina per 

encaminar-se a valors d’oci 

 



PERSPECTIVES DE FUTUR - EFECTES 

DEMOGRÀFICS 

 A nivell tecnològic: 

 

 Increment en l’accés a la tecnologia – Internet com a 

desenvolupament vital dintre de la indústria del turisme 

 

 Internet esdevé cada cop més important com a eina de 

distribució tant a nivell de ventes com a nivell de 

màrqueting també degut a la distribució demogràfica del 

seu us. Les activitats “online” esdevindran més importants 

per viatjar i pel turisme 

 



PERSPECTIVES DE FUTUR - EFECTES 

DEMOGRÀFICS 

 A través de la web es pot obtenir una major 

fragmentació de gustos, incrementar la influència 

directa i una major internacionalització, una major 

apetència pel risc, i desenvolupar un màrqueting més 

sofisticat, ... tot contribueix a la fragmentació dels 

gustos 

 

 Una única experiència arriba a ser un motiu de venta 

o unes vacances per si soles 

 

 



ELS NOSTRES REPTES DE CARA AL FUTUR... 

 

 Absorbir part del creixement mundial turístic a través de 
la segmentació de la oferta al llarg de l’any 

 

 Desenvolupant nous productes per a segments tant significants 
de cara a un futur immediat com els relacionats amb el turisme 
social (joves, gent gran, discapacitats, famílies) 

 Desenvolupar un Observatori Turístic que permeti de manera 
objectiva treballar dades turístiques que ajudin a la planificació 
estratègica de la destinació turística 

 

 Desenvolupar una destinació turística dintre d’un marc  
ètic en relació  amb el medi ambient contribuint al 
desenvolupament d’un turisme sostenible 

 

 

 



LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ 

 

 

Establir les bases per treballar de 

manera consensuada entre tots els 

interlocutors del sector turístic 

andorrà, públics i privats 
 

19 



LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ 

 ... millorar el funcionament de 

les Oficines de Turisme d’Andorra 

a l’estranger aplicant accions 

específiques de seguiment pel 

que fa a la recopilació 

d’informació, i als aspectes de 

comunicació i distribució 

 

 ... desenvolupar relacions 

internacionals amb altres 

organismes: ministeris d’altres 

estats, Generalitat de Catalunya,  

 ... potenciar la marca “Andorra, 

el país dels Pirineus” i 

posicionar-la en els nostres 

mercats emissors, sumant 

esforços públics i privats de 

comunicació 

 



LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ 

 ... millorant les relacions amb 

l’Organització Mundial de 

Turisme, potenciant, entre 

d’altres, accions amb la 

Fundació OMT-Themis, 

situada a Andorra 



LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ 

 

 ... millorar la presència a la 

web a través del nostre portal 

www.andorra.ad 

 

 ... potenciació tant en l’àmbit 

tècnic com de promoció a través 

d'Internet 

 

http://www.andorra.ad/
http://www.andorra.ad/
http://www.andorra.ad/
http://www.andorra.ad/
http://www.andorra.ad/


LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ 

 

 ... potenciar nous productes, com 

els congressos, per fomentar el 

turisme de negocis 

 

 Congressos 

 Reunions 

 Incentius 

 Seminaris 

 



LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ 

 

 ... millorar la promoció conjunta 

dels productes turístics, la 

coordinació i la participació amb 

tots els actors turístics del país 

 

 ...  Infoturisme com a programa 

de treball conjunt amb els comuns 

 Xarxa Oficines de Turisme 

 Publicacions 

 Altres... 

 



LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ 

 Ampliar la senyalització 

patrimonial i turística 

 



LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ 

 Modificació i adaptació de la Llei 

general dels allotjaments 

turístics i dels reglaments que 

la desenvolupen per: 

 

 

 ... introduir noves categories 

d’allotjaments, com ara 

l’allotjament rural i l’allotjament 

en cases  

 



LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ 

 

 ... millorar la competitivitat 

turística del país, entre d’altres, 

i potenciar la millora de les 

comunicacions amb Andorra 

 

Aaeroport de Lleida-Alguaire 

Estació de tren Andorra-Ospitalet 



OBSERVATORI / KNOWLEDGE CENTER

Departament d’estadístiques del Govern d’Andorra Recerca + Desenvolupament + innovació

OMT - Organització Mundial del Turisme

Fundació UNWTO.Themis

CED – Centre d’Excel·lència de Destinacions Turístiques

· Àmbit intern de la societat Andorra Turisme

· Recerca continua d'oportunitats que permetin millorar el 

posicionament competitiu de la destinació, els productes, 

els programes d'actuació o la mateixa organització. Aquest 

procés d'innovació ha de reflectir un model d'anàlisi 

contínua de l'entorn (mercat o sector) amb l'objecte 

d'identificar oportunitats que permetin millorar els resultats 

obtinguts pel sector turístic i comercial.

· A través d'aquest departament, hauríem de poder 

gestionar demandes d'estudis que permetin a la societat 

poder disposar de dades concretes per a cada mercat per 

poder fer actuacions d'acord amb les demandes de 

cadascun dels segments, com ara:

· Estudis qualitatius i quantitatius

· Estudis de posicionament de la marca "Andorra, el 

país dels Pirineus" en tots els mercats d'interès per 

al Principat, com ara Espanya, França, Benelux, 

Portugal, Rússia, Anglaterra

· Estudis pre-test i post test de les campanyes en tots 

els mercats on fem campanya publicitària: Espanya, 

França, Bèlgica I Portugal

· Estudis sobre el comportament dels turistes dels 

mercats d'interès en quant a vacances, tant d'hivern 

com d'estiu, com de short breaks

· Estudis de posicionament de la competència I 

valoració de la competència per part dels nostres 

turistes potencials

· Estudis sobre el comportament dels turistes una 

vegada estan a Andorra: consum d'oci, distribució 

del temps, coneixement de la destinació

· Àmbit internacional

· Ajudats per un organisme internacional de renom en el 

món del turisme a través de la fundació Themis se'ns pot 

recolzar en la concepció e implementació de plans de 

treball lligats a la educació i la formació específica del 

sector turístic dintre del Principat.

· Aquest eix d'actuació es vincula a fonts d'informació 

secundaries provinents de departaments d'estadística 

nacionals, organismes d'estadística internacionals , 

d'organismes internacionals , d'organismes regionals i del 

sector privat.

· Àmbit nacional

· Gestionar un recurs crític i organitzar l'obtenció de fons 

primàries d'informació, del seu emmagatzematge i de la 

transformació de dades estadístiques en informació valida 

que ajudi a satisfer les necessitats actuals i futures 

d'informació requerides pel sector turístic i comercial, 

segons la Taula de Turisme i Comerç amb relació amb els 

seus membres:

· 

Ski Andorra, FACA, Establiments Turístics,CCIS, 

etc... 

· Garantir la existència d'aquells mitjans necessaris per 

respondre a les necessitats pròpies d'un entorn de mercat 

amb modificacions constants i canvis ràpids i intensos.

· Determinar una estructura eficient i eficaç que permeti 

definir els sistemes d'informació necessaris per 

l'observatori tenint en compte les tendències 

internacionals. 

ANDORRA  

TURISME



 

Tourism Monitoring and 
Information Systems 

 

 

Valeria CROCE 
Researcher and Lecturer 



MANAGEMENT SUPPORT SYSTEMS (MSS) 
IN TOURISM 

Economic indicators 
 

(Int‘l org, NB) 

Performance 
analysis 

(ext. and int.) 

Benchmarking 
analysis 

Market 
segmentation 

Product portfolio 
analysis 

Image and 
branding 

positioning 

Statistics on tourists 
flows 
(NSO) 

Boarder/Visitors 
survey 
(NTO) 

Market Research 
 

(NTO/Stakeholders) 
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Target Functions of an MSS 



 

 

TOURMIS - A WEB-BASED 
MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEM FOR EUROPEAN TOURISM 
 
MAIN FUNCTIONS: 
- COLLECT, 
- PROCESS/ANALYZE AND 
- DISSEMINATE DATA. 
 
ADVANTAGES OF A WEB PLATFORM: 
- USER-FRIENDLY; 
- 24/7; 
- ACCESSIBLE FROM EVERYHWERE; 
- REAL-TIME UPDATES OF DATA AND 
MODELS; 
- FLEXIBLE ARCHITECTURE FOR 

FURTHER IMPLEMENTATION. 
 

 



 

• Enhance professionalism of local tourism industry 
(simplify the use of complex tools of analysis); 

• Implement a continuous scanning of the internal and 
external environemnt (comparable, homogeneous 
data series); 

• Monitor destination‘s progress, in harmonization 
with international standards; 

• Measure destination‘s performance; 

• Measure the effectiveness of specific strategies 
(policy measures, marketing strategies, business 
innovation, etc.); 

• Provide a common reference for all tourism 
stakeholders and international partners. 

 

 

 

Thank you for your 

attention! 

 
Valeria Croce 
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