
 
 

SISTEMA INTEGRAL DE QUALITAT TURÍSTICA EN DESTINACIÓ 

(SICTED) 

 
L’Ajuntament d’Artà, la Conselleria de Turisme i la Secretaria d’Estat de 

Turisme han posat en marxa la quarta anualitat per a la implantació 

del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació (SICTED) a 
Artà.  

 

El SICTED és un sistema que pretén introduir mecanismes de millora 
contínua en les destinacions turístiques mitjançant una gestió integral de la 

qualitat, en tots els sectors implicats de la destinació.  

 

El període d’adhesió pels establiments que enguany vulguin incorporar-se 
al projecte SICTED resta obert fins a dia 29 de març.  

 

 
Objectius i metodologia 

 

L'objectiu principal del programa SICTED és millorar el nivell de qualitat que 
oferim gràcies a una millor coordinació entre els diferents sectors que ens 

relacionem amb el visitant tan públic com privat, generant valor per al 

turista i per a la pròpia destinació a través de la fidelització del client.  

 
El projecte contempla una sèrie d’actuacions que permetran millorar la 

coordinació i el coneixement entre les diferents empreses i serveis del 

municipi, així com treballar amb Manuals de Bones Pràctiques, assistir a 
reunions de millora dels sectors i a diferents cursos de formació; el 

compliment dels mateixos permetrà obtenir un distintiu de Compromís 

amb la Qualitat Turística.  
 

Per aquest any 2013 es compta amb el suport de la consultoria artanenca 

Gest Ambiental (www.gestambiental.es) per tal de gestionar i externalitzar 

part del treball i amb qui podreu contactar per sol·licitar informació sense 
cap compromís.  

 

 
Qui s’ha d’adherir 

 

La nova Llei Turística Balear 8/2012 de 19 de juliol, obliga a tots els 

establiments turístics a tenir un sistema de gestió i qualitat homologat pel 
Govern. En aquest sentit, s’ha de tenir present que el SICTED és el sistema 

de gestió més bàsic i econòmic que hi ha i per tant, el que es presenta com 

a més assequible.  
 



 
 

Dins els establiments turístics trobam un grup que s’ha adaptar a la Llei 

dins un període determinat de 4 anys. En aquesta categoria tenim: 

 
- Hotels 1 i 2 estrelles 

- Apartaments 1 i 2 claus 

- Agroturismes  
- Hotels rurals 

- Càmpings 

- Restaurants 
- Agències de viatges 

 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que en el cas de la distinció 

Compromís de Qualitat Turística dels establiments adherits al programa 
SICTED, s’hi poden atendre tots aquells establiments que tenguin alguna 

relació o puguin incidir en la satisfacció del turista. Per tant, a part dels 

establiments esmentats anteriorment es poden afegir fins a un total de 30 
oficis que des de TURESPAÑA es considera que poden optar a aquesta 

distinció. 

 
 

Quotes d’adhesió 

 

El BOIB número 133 de 8 de setembre de 2012, estableix els preus 
fixats per a la implantació d’aquest sistema de qualitat, d’acord amb 

l’establert per la Llei 8/2012 

 
Els preus d’adhesió estipulats són els següents: 

 

PREUS D'ADHESIÓ A SICTED 

Hotels 300 € 

Restaurants 150 € 

Bars i cafeteries 100 € 

Agències de viatges 150 € 

Resta d'empreses 100 € 

 
Hem de tenir en compte que aquestes quotes són per l’adhesió i per tant 

només s’han de fer efectives una vegada quan es formalitzi la pròpia 

adhesió.  
 

A part d’aquests costs, també existeixen altes despeses de manteniment, 

atenent a que el sistema SICTED es basa en un seguiment i millora contínua. 

Pel present any 2013 aquests costs de manteniment seran assumits 
íntegrament per l’Ajuntament d’Artà, amb la intenció de recolzar el 

projecte i facilitar la implantació a les empreses locals.  

 
 



 
 

Avantatges d’adherir-se al SICTED 

 

Tot el procés que implica funcionar i complir amb els criteris d’aquest 
sistema culmina en l’obtenció del distintiu Compromís de Qualitat 

Turística.  

 
Aquesta distinció es lliura a les empreses/serveis turístics que han acreditat 

el compliment dels requisits fixats. És un reconeixement a l’esforç i 

compromís amb la qualitat i la millora contínua, a la vegada que distingeix a 
l’establiment enfront a la competència. El distintiu té validesa biennal, tot i 

que està condicionat a una avaluació anual de seguiment.   

 

Les empreses distingides gaudeixen a més de publicitat a través de la 
pàgina web de SICTED www.calidadendestino.es, on hi figuren tots els 

establiments que han aconseguit la distinció a nivell nacional.  

 
També és important tenir en compte que dins la metodologia SICTED es 

desenvolupen estructures paral·leles com els mencionats grups de millora, 

les jornades de formació o la Taula de Qualitat, que esdevenen eines de 
millora tant pels propis establiments com pel destí en general.  

 

 

Informació i contacte 
 

Tenint en compte que com ja s’ha dit, el termini d’adhesió al SICTED resta 

obert fins el pròxim divendres dia 29 de març, les empreses i establiments 
que es mostrin interessats poden posar-se en contacte amb les persones 

responsables del projecte a: info@gestambiental.es o bé al telèfon 971 836 

621 amb un horari de 8’30 a 14’30h. 
 

 


