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Salou amplia l’oferta certificada com a 
Destinació de Turisme Familiar  

 
• Salou va ser la primera destinació amb el segell i compta amb més del 

25% de la seva oferta turística certificada amb la marca de Destinació 
de Turisme Familiar. 

 
• Catalunya ha estat pionera a Europa en la creació d ’aquesta distinció 

turística. El 60 % del turisme que rep Catalunya és  familiar. 
 
 
Dimecres, 18 de juny de 2008 — El director general de Turisme, Joan Carles 
Vilalta, juntament amb l’Alcalde de Salou, Antonio Banyeres, ha lliurat aquest matí 
les certificacions de Destinació de Turisme Familiar (DTF) als establiments i ens 
del municipi de Salou adherits a aquest segell. L’acte ha comptat amb la presència 
d’empresaris del sector turístic i comercial del municipi així com diferents 
representants d’associacions de la ciutat. 
 
Salou ha assolit la seva segona certificació amb un total de 172 establiments 
adherits, dels quals 26 són empreses d’allotjament turístic. Aquesta xifra supera 
amb escreix el 25 % de l’oferta d’allotjament que requereix el projecte per assolir 
la segona fase de la certificació. Amb aquest fet es confirma l’alt grau d’implicació 
amb que ha treballat el sector turístic, públic i privat, d’aquest municipi. 
 
El segell d’especialització DTF reconeix els municipis i les zones turístiques 
catalanes que ofereixen uns recursos i uns serveis de qualitat especialment 
pensats per a les famílies. Això vol dir que disposen d’una oferta d’allotjament i 
restauració adaptada a les famílies i que compten amb una gran varietat de 
propostes d’entreteniment i oci. 
 
La implantació de la marca DTF (Destinació de Turisme Familiar) s’ha de fer a 
través d’un procés evolutiu. En el primer any s’ha d’aconseguir que com a mínim 
un 15% fins arribar al 35% de l’oferta del municipi o de la zona certificada com a 
Destinació de Turisme Familiar al llarg dels anys. 
 
Hi ha un seguit de factors que es tenen en compte perquè un municipi obtingui el 
segell DTF. D’una banda els relacionats amb la seguretat - tant en espais públics 
com en allotjaments turístics – i per l’altre, els relacionats amb les comunicacions i 
l’adaptació dels serveis que s’ofereixen. Per exemple, l’existència d’una farmàcia 
de guàrdia, d’un hospital o un ampli programa d’activitats per als més petits de la 
casa.  
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Aquests criteris afecten no només a l’àmbit general del municipi o a la zona 
turística, sinó també als establiments i als serveis que s’ofereixen. D’aquesta 
manera queden implicats les activitats i els recursos del municipi, els allotjaments, 
la restauració, l’alimentació i l’oferta complementària. 
 
Catalunya és una destinació important per a les famílies europees i més de la 
meitat dels visitants que passen les seves vacances a Catalunya són famílies (un 
60%). Per aquest motiu des de Turisme de Catalunya va crear una marca 
certificada d’especialització per a destinacions sensibles amb el turisme familiar.  
 
 
Salou, pionera en Destinació de Turisme Familiar 
 
Salou va ser la primera destinació de Catalunya en obtenir la certificació 
Destinació de Turisme Familiar de la qual ja en formen part els municipis de 
Calafell i Cambrils a la Costa Daurada, Calella, Santa Susanna, Malgrat de Mar i 
Pineda de Mar a la Costa de Barcelona Maresme i Blanes i Torroella de Montgrí – 
L’Estartit a la Costa Brava. Actualment, hi ha unes altres cinc destinacions que 
estan treballant en la implantació del segell. 
 
Salou és un dels municipis turístics més destacats de la Costa Daurada. Disposa 
d’una gran oferta de serveis i d’establiments d’oci de gran qualitat, platges i cales 
de sorra fina i poca profunditat així com el parc temàtic Port Aventura. 
 
A Salou trobem un ampli ventall de serveis que van des de trones, canviadors de 
bolquers, serveis de cangurs, guarderia, ludoteques a la platja, lloguer 
d’equipament aquàtic per a nens, esports d’aventura per a totes les edats, 
activitats infantils per descobrir la cultura i la història del municipi, parcs d’oci, i fins 
a una guia infantil del municipi que es pot trobar en les oficines d’informació i 
turisme. 
 
 
Més informació : http://www.turismedecatalunya.com/turismofamiliar 


