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Una destinació turística és un espai que no respon a fronteres administratives i que 
ha de planificar-se perquè els impactes turístics es tradueixin en beneficis econòmics, 
socials i mediambientals, amb l’objectiu de convertir-se en una destinació rellevant i 
sostenible.

La creació de productes i experiències turístiques és essencial per a l’impuls de 
qualsevol territori competitiu en el qual el patrimoni natural i cultural conforme la 
base per a la seva promoció.

Per a la gestió i desenvolupament de les destinacions turístiques, és necessària la 
preparació de tècnics que puguin liderar programes en els quals es fomenti la qualitat 
i la innovació, per a així estimular un desenvolupament econòmic i sostenible.

El curs proposa una primera aproximació a alguns temes que permetran al 
responsable d’una destinació turística municipal saber generar un producte amb eines 
de màrqueting online i offline, planificar canals de comercialització i conèixer les fonts 
de finançament del sector.

Objectius
 ■ Capacitar als professionals del 
turisme i a els/as tècnics/as 
municipals per a coordinar la gestió 
i promoció turística municipal, 
incidint en la dinamització territorial i 
econòmica.

 ■ Abordar el turisme cultural com a eina 
de promoció.

 ■ Crear productes turístics competitius, 
generant imatge de marca en turisme 
i en promoció de territori.

Metodologia
El curs consta de 50 hores, distribuïdes 
de la següent manera: 

 ■ 20 hores presencials en setmanes 
alternes.

 ■ Plantejament de casos pràctics.

 ■ Lectures i videografia.

 ■ 28 hores de projecte de gestió.

 ■ 2 hores d’avaluació i presentació del 
cas.

Perfil d’ingrés
Aquest curs va dirigit a:

 ■ Estudiants i graduats en Direcció 
Hotelera, Turisme i Ciències de la 
Comunicació.

 ■ Professionals del turisme i de la 
promoció turística local.

Informació general

Titulació: certificat d’aprofitament del Curs en Gestió Turística Municipal.
Modalitat: presencial.
Crèdits: 2 ECTS.
Places: 30.
Idioma: castellà (50%) i català (50%).
Preu: 300€. 250€ per a alumnes i alumni FUABformació.
Lloc: Escola de Turisme i Direcció Hotelera, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripció: consultar en www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera

Curs en Gestió
Turística Municipal

Programa del curs

Creació del producte turístic competitiu M.1

Màrqueting per a destinacions turístiques locals M.2

Canales de comercialització i fonts de finançament M.3

Anàlisi del cas pràctic M.4



Sortides professionals
 ■ Gestors i tècnics en gestió turística 
municipal i supramunicipal.

Coordinació
Marta de Castro Solé
Tècnica de turisme a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès.

Informació 
complementària

 ■ Formació in Company.

 ■ Assistència mínima obligatòria 
al 80% de les classes per a 
l’acreditació dels cursos.

 ■ Formació bonificable en la 
Fundació Tripartida (FUNDAE).

FUABformació
Escola de Turisme i Direcció Hotelera
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera

http://www.uab.cat
https://www.google.com/maps/place/Escola+de+Prevenci%C3%B3+i+de+Seguretat+Integral/@41.4995411,2.0939101,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4969d2ad15451:0x8395b6888c153996!8m2!3d41.4995371!4d2.0961041

