Què és el segell de DTE?
L’Agència Catalana de Turisme certifica amb el segell de Destinació de Turisme
Esportiu els municipis de Catalunya que disposen d’infraestructures i serveis d’alta
qualitat per a la pràctica de l’esport.
El segell DTE es va començar a implantar l’any 2003. No obstant això, des de l’any
2012, l’Agència Catalana de Turisme està implantant un nou model de certificació DTE,
amb una agrupació d’especialitats esportives molt similars o veïnes i amb una selecció
de destinacions que responguin als següents criteris clau:
1. Ser el marc de disciplines esportives amb una alta representació internacional.
2. Potenciar modalitats esportives que es poden practicar en entorns naturals
propis de Catalunya (rius, llacs, muntanyes, mar…).
3. Tenir la possibilitat d’acollir grans competicions internacionals.
4. Oferir instal·lacions i serveis d’alta qualitat.

Quins objectius té el segell DTE?
Els objectius del segell de Destinació de Turisme Esportiu són promocionar i
comercialitzar l’oferta turística catalana relacionada amb els esports entre un segment
de la demanda molt concret però d’alta qualitat: esportistes d’alta competició, turistes
que centren les vacances en l’esport, turistes que practiquen l’activitat esportiva
durant el temps d’esbarjo, o bé el públic visitant amant dels grans esdeveniment
esportius.
El segell DTE, a més, és una eina perfecta per diversificar l’oferta turística catalana i
propiciar-ne la desestacionalització.

A quin segment s’adaptarà l’Ametlla de Mar?
Els municipis que optin a ser certificats es poden segmentar de la manera següent:
1. Pols d’excel·lència (municipis que garanteixen la pràctica esportiva al més alt
nivell)
1. Rem i piragüisme (aigües tranquil·les i aigües braves)
2. Alta muntanya (inclou disciplines com BTT, esquí, ciclisme, escalada i
senderisme)
3. Esports nàutics (vela lleugera, submarinisme, etc.)
4. Futbol
2. Municipis multi esports (municipis on es poden practicar més de quatre
modalitats esportives)
3. Centres de referència europeus (es garanteix la pràctica esportiva al màxim
nivell de modalitats minoritàries. Han acollit campionats de renom
internacional)
L’Ametlla de Mar entrarà a formar part del segment d’esports nàutics (vela lleugera,
submarinisme, etc.)

Qui està implicat dins la DTE?
Per una banda l’Administració, en aquest cas l’Agència Catalana de Turisme de
Catalunya que és qui certifica la destinació i que coordina la posterior promoció i
l’Ajuntament de la destinació encarregada de coordinar les empreses locals.
I per altra banda les empreses del sector turístic de la destinació, ja siguin d’activitats o
les d’allotjament.

