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Línies d’acció prioritàries dels Plans 

10 línies d’acció

 Mobilitat Sostenible.

 Sostenibilitat sociocultural.

 Connexió urbana-rural

 Distribució temporal de l’activitat turística.

 Diversificació de l’oferta turística.

 Diferenciació.

 Recuperació de la bellesa i personalitat dels espais turístics.

 Reducció de la petjada ecològica.

 Innovació, noves tecnologies.

 Model de governança a llarg termini.
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Objectius generals

Quins objectius persegueixen els Plans territorials de sostenibilitat 

turística?

 ● OBJECTIU 1 COHESIÓ TERRITORIAL: Fomentar un desenvolupament 

equilibrat del potencial turístic de la demarcació de Lleida i el conjunt de 

Catalunya. 

 ● OBJECTIU 2 SOSTENIBILITAT I RESILIÈNCIA: Donar suport a les 

destinacions turístiques de Catalunya i al seu procés de transformació cap a 

territoris capaços d’integrar en la seva oferta la sostenibilitat i estratègies de 

resiliència. 

 ● OBJECTIU 3 EXPERIÈNCIA TURÍSTIC EXCEPCIONAL. Impulsar un model 

de turisme que ofereixi una experiència excepcional al visitant i que generi un 

nivell superior de prosperitat més generalitzat i sostenible per a la demarcació 

de Lleida.
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Eixos

Quins són els eixos que regeixen els Plans territorials?

 ● EIX1 TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE

 ● EIX 2 MILLORA DE LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 ● EIX 3 TRANSICIÓ DIGITAL

 ● EIX 4 COMPETITIVITAT
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Plans de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD)

Terres de Lleida

 3 Plans de sostenibilitat turística en destinacions (PST) a Lleida demarcació

 PSTD Naturalment Lleida

 PSTD Vall de Boí

 PSTD Segre Rialb: destí nàutic d’interior

 8M€ d’inversió procedents dels fons Next Generation.

 13,1M€ addicionals d’inversió induïda (un 64% més sobre la inversió Next

Generation inicial). Fan referència a l’efecte multiplicador d’aquesta inversió 

sobre el turisme i d’altres branques de l'economia del territori
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Naturalment Lleida. Diputació de Lleida

Conjunt d’actuacions turístiques en el marc de la sostenibilitat

 Una aposta pels espais naturals com a gran actiu de la demarcació i pel

desenvolupament turístic sostenible per crear un model que sigui capaç de

generar riquesa respectant i preservant el territori

 Inversió 3,5M€ 

 Inversió induïda 5,9M€ (68,5% més de la inversió inicial) 
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Naturalment Lleida. Diputació de Lleida

Compliment dels objectius generals Naturalment Lleida
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Inversió PST Naturalment Lleida



Naturalment Lleida. Diputació de Lleida
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Plànol del recorregut del Camí Segre 



Naturalment Lleida. Diputació de Lleida

Detall d’inversions previstes en línia amb els 4 eixos principals

 Via Blava: El Cardener. 291.300€

 Via Verda de la Noguera Baixa. 1,5M€

 Mobilitat sostenible: recàrrega de vehicle elèctric. 250.000€

 E-bike: punts de recàrrega per a bicicleta elèctrica. 278.114€

 Via Blava: Camí del Segre. 350.000€
 Municipis: Llívia - La Guingueta d'IX (Bourg-Madame) - Puigcerdà - Fontanals de Cerdanya -

Bolvir - Ger - Isòvol - Das - Prats i Sansor - Bellver de Cerdanya - Prullans - Montellà i Martinet

 Ecocomptadors per a monitoritzar la capacitat de càrrega. 211.502€

 Digitalització de l’oferta turística. 200.000€

 Vídeo Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 23.000€

 Actualització pla de senders del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici. 36.640€

 Interconnexió de carreteres en bici i els senders dels marges del riu Noguera 

Pallaresa. 150.000€

 Starlight Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 396.084€
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Pla de sostenibilitat turística Vall de Boí

Vall de Boí, destí líder als Pirineus

 Posicionar la Vall de Boí com a destí de muntanya i de turisme inclusiu i

accessible líder del Pirineu a través d’una oferta de productes turístics que

permetin millorar la seva competitivitat.

 Promoure un model de desenvolupament turístic per a la Vall de Boí que sigui

inclusiu, intel·ligent i que permeti convertir el destí en una referència global de

turisme accessible. Posicionar el territori com un lloc amable per a viure i

visitar per a les persones amb alguna discapacitat de mobilitat, auditiva, visual

o de comunicació o aprenentatge.

 Inversió 2M€

 Inversió induïda 3,2M€ (60% més de la inversió inicial).
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Pla de sostenibilitat turística Vall de Boí

Compliment dels objectius generals Pla Sostenibilitat de la Vall de Boí
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Inversió PST Vall de Boí 



Pla de sostenibilitat turística Vall de Boí

Imatge de l’Església Sant Joan de Boí
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Església de Sant Joan de 

Boí, Imagen Mas.

Arxiu Centre del Romànic 

de la Vall de Boí



Pla de sostenibilitat turística Vall de Boí

Detall d’inversions previstes en línia amb els 4 eixos principals

 Creació de senders per a diferents públics de l’Outdoor Park. 113.000€

 Creació de miradors amb senyalització interpretativa inclusiva a nivell visual, 

sensorial i auditiva. 120.000€

 Espai protegit Salencar: millora de l’accessibilitat i gestió sostenible del recurs. 

67.000€

 Estacions de carga e-bike amb kits de reparació i informació de rutes. 

45.000€

 Creació d’un sistema de mobilitat sostenible en el Parc Nacional. 380.092€

 Accessibilitat a la informació i divulgació del conjunt romànic Patrimoni 

Mundial. 35.000€

 Instal·lació de sistema wifi en el punt de recollida dels taxis en el Parc 

Nacional. 25.000€

 Creació plataforma web de promoció i comercialització del producte turístic 

accessible. 59.908€
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Pla de sostenibilitat turística Vall de Boí

Detall d’inversions previstes en línia amb els 4 eixos principals

 Materials digitals de promoció de destí. 60.000€

 Elaboració d’un pla de màrqueting digital del destí. 30.000€

 Oficina de turisme intel·ligent i inclusiva. 45.000€

 Pla de senyalització turística intel·ligent. 115.000€

 Ruta interactiva per a públic familiar. 45.000€

 Pla de transició a destí intel·ligent. 60.000€

 Creació de sistema intel·ligent de gestió del pla. 80.000€

 Creació de l’Outdoor Park de la Vall de Boí. 489.980€

 Creació d’experiència turística accessible al conjunt romànic Patrimoni 

Mundial. 230.020€
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Segre Rialb: destí nàutic d’interior

La referència dels destins d’interior amb oferta nàutica

 Bateria d’accions per aconseguir que el Consorci Segre Rialb es consolidi

durant anys com un destí d’estació nàutica d’interior, per la seva singularitat i

innovació. Aquest projecte ha de ser un pilot que acabi servint de referència

per a la seva aplicació a altres destins d’interior amb recursos nàutics,

aportant competitivitat i complementarietat a altres destins turístics de la

província de Lleida.

 Municipis implicats: Oliana, Bassella i Peramola (Comarca Alt Urgell) i Ponts,

Baronia de Rialb i Tiurana (Comarca de la Noguera).

 Inversió 2,5M€

 Inversió induïda 4M€ (60% més de la inversió inicial).
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Segre Rialb: destí nàutic d’interior

Compliment dels objectius generals Segre Rialb: destí nàutic d’interior
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Inversió PST Segre Rialb: destí nàutic d’interior



Segre Rialb: destí nàutic d’interior

Imatge de Tiurana
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Segre Rialb: destí nàutic d’interior

Detall d’inversions previstes en línia amb els 4 eixos principals

 Adequació i millora del Canal d’Aigües Braves de Ponts. 174.000€

 Desenvolupament d’infraestructures, accessos i senyalització al pantà de 

Rialb. 375.148€

 Adequació d’una senda a la Ribera Salada. 48.497€

 Adequació d’una Via Blava al marge del pantà de Rialb i el riu Segre (fase 1). 

165.290€

 Adquisició d’un catamarà, alimentat amb energia solar, per a rutes al pantà de 

Rialb. 207.500€

 Adquisició de bicicletes elèctriques per a recorreguts cicloturístics i punts de 

recàrrega amb energia solar. 80.759€

 Desenvolupament d’una plataforma web turística especialitzada en activitats 

nàutiques. 33.945€

 Elaboració de port foli digital d’activitats en mitjà natural i aquàtiques.11.570€

 Implantació de senyalització Selfie Experience en punts d’interès turístic.

26.519€ 18



Segre Rialb: destí nàutic d’interior

Detall d’inversions previstes en línia amb els 4 eixos principals

 Aplicació d’una xarxa de telecomunicacions WI-FI en punts d’interès turístic 

d’àrees rurals. 70.000€

 Millora de la connectivitat de la xarxa WI-FI a la Baronia de Rialb per a millorar 

l’experiència del turista. 120.662€

 Creació d’un equipament d’activitats nàutiques a la Baronia de Rialb. 

165.000€

 Creació d’un Centre d’Acollida i Tecnificació de l’activitat de l’Escalada de 

Peramola. 571.380€

 Condicionament del Mirador de la Torre i Mirador del Pou del Gel, a Oliana, 

ambdós d’interès turístic. 286.995€

 Creació d’un espai com a mirador astronòmic “Observatori de l’Univers” a 

Tiurana - Starlight. 63.652€

 Creació d’un Parc d’Aventures orientat a turisme familiar a Ogern de Bassella.

74.380€
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