
 

 

 

 

Barcelona encapçala la xarxa de ciutats Biosphere que treballaran per la 

sostenibilitat de les destinacions turístiques a nivell mundial 

 
La ciutat ha estat elegida per liderar la Biosphere Destinations Community, en la reunió 

inaugural d’aquesta xarxa, que s’ha celebrat en el marc de la fira FITUR, referència del 

sector turístic internacional 

 

També durant la fira, el regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, ha seguit 

una agenda d’actes i contactes per reforçar el treball de l’equip municipal com a 

destinació sostenible i per reforçar la confiança del sector en la ciutat de Barcelona  

 

L’edició d’enguany de FITUR se centra en els reptes de la transformació digital de les 

empreses i destinacions, i la gestió sostenible de les polítiques turístiques 

 

 

El regidor de Turisme, comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, ha presidit 

la primera reunió de la Biosphere Destinations Community, la comunitat de destinacions 
sostenibles que han obtingut o estan en procés d’obtenir el segell Biosphere de reconeixement de 
les polítiques per a un turisme responsable i sostenible. En aquesta trobada, la ciutat de Barcelona 

ha assumit les funcions de coordinadora de la xarxa, com a reconeixement per haver estat la 
primera destinació reconeguda amb la Biosphere Certified Destination. 
 

 

 

La ciutat acaba de revalidar al 2017 la certificació com a ciutat Biosphere World Class 
Destination, que reconeix els avenços en fer del turisme una activitat mediambientalment i 
socialment sostenible. És una de les 17 ciutats a tot el món que ostenta aquest títol, que es 
revisarà novament al 2020 i dona fe del compliment dels estàndars de qualitat de l’oferta turística 
i l’acció per gestionar el turisme de manera que reverteixi en positiu en la societat. Com a punts 

forts de la ciutat per ser considerada una ciutat Biosphere, s’han reconegut les millores en 
accessibilitat a les platges, l’aposta pel turisme inclusiu del Districte de les Corts; el Pla d’acció 
per a l’Energia Sostenible i el Clima; l’estratègia de territorialització del turisme i la mostra de 

turisme juvenil, entre d’altres. A més, Barcelona treballa perquè aquesta certificació arribi a altres 



 

 

 

 

operadors, establiments o equipaments del sector turístic.  

 
Agustí Colom ha destacat en aquest acte de nomenament de Barcelona com a ciutat presidenta de 
la comunitat de destinacions Biosphere, “el compromís de la ciutat per un turisme sostenible com 

a eix de la política turística municipal amb l’objectiu de construir una oferta turística sostenible, 
on visitants i ciutadania convisquin equilibradament, minimitzant impactes negatius del turisme i 
enfortint el seu vincle amb les economies locals”. “Des de Barcelona”, ha continuat el regidor, 

“ens hem fixat especialment l’objectiu de millorar en la implicació del conjunt de les empreses, 
productes i serveis turístics en aquesta aposta per la sostenibilitat del destí, un destí que va més 
enllà dels límits administratius”. 

 
 

 

Treballar pel repte de la sostenibilitat del turisme, en xarxa 

 

L’assumpció de la presidència de la Biosphere Destinations Community ha tingut lloc en el marc de 
la 38a FITUR, la Fira Internacional de Turisme (FITUR), que és la primera cita internacional en el 
calendari anual dedicada a la industria turística. L’edició d’enguany se centra en els reptes de la 
transformació digital de les empreses i destinacions, i la gestió sostenible de les polítiques 

turístiques. 

 
En el marc de FITUR, el regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona ha 
seguit una agenda d’actes i contactes per reforçar el treball de l’equip municipal com a destinació 
sostenible i per reforçar la confiança del sector en la ciutat de Barcelona. 

 
Entre altres, ha representat a la ciutat a la recepció organitzada per l’Organització Mundial del 
Turisme, i s’ha reunit amb una delegació de la World Travel and Tourism Council (WTTC), 
encapçalada perla seva directora, Gloria Guevara; i amb l’Institut de Turisme d’Espanya 

(Turespaña) i ha participat a la 16a reunió del Comitè Sectorial de turisme de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). 
 

 

 

Barcelona, primera destinació urbana que va rebre la certificació Biosphere World Class 

Destination 

 
El certificat com a Biosphere World Class Destination obtingut el 2017 per la ciutat de 
Barcelona és el resultat d’una auditoria realitzada per l’Institut de Turisme Responsable, el 
Biosphere Responsible Tourism i Travel Forever GSTC Approved Barcelona, que apunta el 

compliment per part de la ciutat dels requisits per esdevenir una ciutat Biosphere, que 
implementa una gestió racional i responsable de promoció i aplicació de models turístics 
respectuosos amb el medi ambient i orientats al retorn socioeconòmic i la sostenibilitat de 

l’activitat del turisme. 
 
Aquesta certificació segueix les línies marcades per l’OMT (Organització Mundial del Turisme), 

que determina que els sistemes de certificació de turisme sostenible aplicables al turisme juguen un 
paper important en la regulació dels serveis turístics, i en destaca els beneficis significatius que 
produeix per al medi ambient i la societat en general allà on s’hi donen aquestes certificacions.  
 

Barcelona va esdevenir la primera destinació urbana en rebre la certificació Biosphere World 
Class Destination, al juny de l’any 2011, que va revalidar l’any 2014 i torna a aconseguir 
enguany. És una de les 13 ciutats del món que compta amb aquest certificat. A més, Barcelona és 

membre del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), una aliança que uneix actors del 
turisme –públics, privats, internacionals– que comparteixen la mateixa visió d’un turisme 
sostenible. 
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