
DECLARACIÓ DE BARCELONA

CONSTRUINT EL TURISME SOSTENIBLE EN EL MARC DE LA

NOVA AGENDA URBANA
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DONAR SUPORT A LA TRANSICIÓ CAP AL 
TURISME SOSTENIBLE

CANVI DE PARADIGMA CAP L’ADOPCIÓ DE NOUS COMPROMISOS

• Gestió integrada amb estreta relació amb la resta de polítiques urbanes

• Vetllar pel benestar de la destinació urbana.

• Afavorir una millor experiència de visita

• Garantir els drets dels residents

• Afavorir un major retorn social
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REFORÇAR LA GOVERNANÇA I LA 
PARTICIPACIÓ

• Lideratge de la planificació turística a càrrec de les administracions locals

• Adoptar nous models de governança

• Garantir la participació incorporant els ciutadans

• Desenvolupar mecanismes de redistribució justos
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CIUTATS TURÍSTIQUES MÉS SALUDABLES, 
INCLUSIVES I SOSTENIBLES

• Eficient en l’ús dels recursos

• Compromesa amb el clima

• Modèlica en consum responsable

• Motor de les economies verdes

• Responsable amb el patrimoni i creativa

• Vinculada a la comunitat

• Competitiva i innovadora que fomenta el treball digne

• Coherent amb la identitat de la destinació

• Compromesa amb la igualtat de gènere
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REFORÇAR LA CULTURA DE LA INNOVACIÓ I 

LA INTEL·LIGÈNCIA APLICADA AL TURISME

• Innovació creadora de sinergies

• Models de negoci i gestió basats en la creativitat i el talent

• Promoure la pervivència dels usos ciutadans

• Incorporar les noves tecnologies de manera sistemàtica
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PROMOURE EL TURISME DE TOTHOM

I PER A TOTHOM

• Generar espais d’entesa a través del turisme

• Facilitador del diàleg entre cultures

• L’accessibilitat requisit indispensable

• Garantir l’accessibilitat és garantir el dret universal de visita
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COMPARTIR PER ASSOCIAR LA 

SOSTENIBILITAT A LA COMPETITIVITAT

• Una nova aliança pel turisme sostenible a les nostres ciutats

• Compartir solucions, coneixements i bones pràctiques

• Sostenibilitat i competitivitat turística binomi inseparable
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Declaració de Barcelona 2017

19 de maig de 2017
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