IX Jornada Tècnica d’Agroturisme

Noves fórmules de
captació i gestió de
turistes a les àrees rurals
Jornada tècnica
LES AVELLANES I SANTA LINYA, 24 d’abril de 2019
Presentació
La novena edició de la Jornada
Tècnica d´Agroturisme com a motor
del desenvolupament, donarà a
conèixer projectes de valorització dels
recursos territorials des de la
perspectiva del turisme sostenible i
responsable i farà una aproximació
dels temes fiscals.
Així mateix es reflexionarà sobre
l´evolució de les plataformes
on-line amb aportacions tècniques i de
les experiències personals dels
propietaris d´allotjaments rurals.

Programa
9.45 h Inscripcions
10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Lídia Ber, alcaldessa de les Avellanes i Santa Linya.
Sr. Josep Mirada, president de l’associació de Turisme Rural de la
Noguera.
Sra. Rosa M. Armengol, cap de l’OC de la Noguera del DARP.
10.20 h Projecte “Territori de Valor”: posar en valor els recursos del
territori com a dinamitzadors del turisme familiar
Sra. Gemma Cortada, gerent del GAL Noguera Segrià Nord.
11.30 h Pausa
12.00 h El projecte “Gratitud Pallars”: turisme sostenible i responsable
amb el territori
Sra. Mireia Font, presidenta de l’associació Marques de Pastors.
12.30 h Els establiments de turisme rural i la deducció de l’IVA. El
tractament fiscal de l´activitat a través de plataformes
d´intermediació
Sr. Josep Costa, advocat expert en fiscalitat, assessor jurídic de
TURALCAT.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, i Alimentació

13.00 h Cap a on evolucionen els sistemes de comercialització del turisme
rural: les grans plataformes on-line, èxits i limitacions
Sra. Montserrat Coberó, directora dels serveis tècnics de TURALCAT.
13.30 h Taula rodona: les plataformes de comercialització dels allotjaments
rurals a partir de l’experiència dels propietaris
14.30 h Cloenda

Ajuntament de les Avellanes
i Santa Linya

14.50 h Dinar
17.00 h Visita al canyet de Tartareu

Col·laboració

Lloc de realització
Sala de Reunions de l’Ajuntament
Plaça Església, 1
25612 - LES AVELLANES I SANTA LINYA

S’oferirà als assistents la possibilitat de quedar-se a dinar, amb un cost de 15€,
que s’abonarà a l’inici de la jornada.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s abans del 23 d’abril a través de
l’Oficina Comarcal de la Noguera (Tel.: 973 443 603 - A/e:
joan.ortiz@gencat.cat).
Persones de contacte: Sra. Carme Borrell i Sra. Dolors Molins.
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