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El desenvolupament sostenible de les destinacions 

inclou els i les responsables públics

mecanismes de promoció de la destinació i comunicació amb

és dirigir les activitats turístiques i les polítiques d’una destinació cap a un desenvolupament 

sostenible, així com generar sinergi

d’experiències i productes sostenibles

del turisme d’una manera responsable.

Avançar cap al desenvolupament de destinacions urbanes sostenibles també és un procés de 

responsabilitat compartida. Els 

responsabilitat de mantenir la destinació com un indret vibrant i pròsper per viure

tant, és crucial assegurar que la 

interessades, especialment en l

d'aquestes parts estiguin clarament definits. Les destinacions urbanes sostenibles són, per definició, 

espais d’innovació en termes de sostenibilitat i zones en les quals s'ha de promoure l’

de la ciutadania i el compromís de les empreses

sostenible. 

El turisme sostenible no és un estat estàtic que s’assoleix amb el temps, sinó un 

contínua pel qual anar avançant

sostenibilitat en tots els àmbits d’acció de la destinació.
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MEMORÀNDUM 

LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES SOSTENIBLES

MARC DE LA NOVA AGENDA URBANA

EMORÀNDUM PER A BARCELONA 2017 

El desenvolupament sostenible de les destinacions urbanes constitueix un procés

responsables públics de la destinació, la ciutadania, les empreses i  serveis

mecanismes de promoció de la destinació i comunicació amb les persones visitants

és dirigir les activitats turístiques i les polítiques d’una destinació cap a un desenvolupament 

sinergies entre les empreses locals que fomentin el desenvolupament 

d’experiències i productes sostenibles, posicionant la destinació i les seves empreses en el mercat 

del turisme d’una manera responsable. 

Avançar cap al desenvolupament de destinacions urbanes sostenibles també és un procés de 

responsabilitat compartida. Els actors de  les ciutats turístiques sostenibles comparteixen la 

responsabilitat de mantenir la destinació com un indret vibrant i pròsper per viure

tant, és crucial assegurar que la governança turística de la destinació inclo

interessades, especialment en l’àmbit local, i que el paper i les responsabilitats de cadascuna 

clarament definits. Les destinacions urbanes sostenibles són, per definició, 

espais d’innovació en termes de sostenibilitat i zones en les quals s'ha de promoure l’

i el compromís de les empreses i serveis locals amb els criteris de desenvolupament 

El turisme sostenible no és un estat estàtic que s’assoleix amb el temps, sinó un 

avançant. Per tal de fer-ho, cal crear eines i processos que condueixin  a la 

sostenibilitat en tots els àmbits d’acció de la destinació. 

SOSTENIBLES 

URBANA 

procés integrador que 

empreses i  serveis i els 

les persones visitants. L’objectiu final 

és dirigir les activitats turístiques i les polítiques d’una destinació cap a un desenvolupament 

el desenvolupament 

la destinació i les seves empreses en el mercat 

Avançar cap al desenvolupament de destinacions urbanes sostenibles també és un procés de 

nibles comparteixen la 

responsabilitat de mantenir la destinació com un indret vibrant i pròsper per viure-hi i visitar-lo. Per 

inclogui totes les parts 

’àmbit local, i que el paper i les responsabilitats de cadascuna 

clarament definits. Les destinacions urbanes sostenibles són, per definició, 

espais d’innovació en termes de sostenibilitat i zones en les quals s'ha de promoure l’empoderament 

s criteris de desenvolupament 

El turisme sostenible no és un estat estàtic que s’assoleix amb el temps, sinó un camí de millora 

ho, cal crear eines i processos que condueixin  a la 
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COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT

 

Per mitjà de les seves polítiques públiques, les ciutats turístiques han de demostrar la 

en la construcció de nous models de turisme, 

persones visitants i totes les altres destinacions urbanes a tot el món en el seu

sostenibilitat, i fent una crida públic

en el procés de gestió sostenible d’una ciutat necessita l’acompanyament de la promoció interna i 

externa dels principis que regeixen la sostenibili

directrius que es deriven de les principals declaracions,

desenvolupament sostenible, la Carta Mundial d

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS)

també han de definir la nova direcció de les seves polítiques en matèria de turisme i establir un full 

de ruta estratègic que cal seguir amb la finalitat d’assolir els objectius 

planteja el Sistema de Turisme Responsable.

Les destinacions han de tenir una estructura tècnica i política sòlida, amb una implicació en el 

desenvolupament del Sistema de Turisme Responsable que condueixi a la creació de sinergies de 

col·laboració i espais de participació i 

objectius sostenibles en l’àmbit local

estratègica, s'han de coordinar les intervencions de totes les parts implicades i cal ac

cas, el grau d’implicació que han d'assumir

que cal seguir.  

Fer que el compromís sostenible d’una destinació sigui real i tangible i assegurar la implementació de 

la nova estratègia de sostenibilitat requereix un

d’insostenibilitat que s’han de cobrir

potencial. Cal una primera «fotografia» que reflecteixi l'estat inicia

sostenibilitat tenint en compte factors ambientals, econòmics, culturals i socials, així com altres 

variables específiques per al sector  
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SOSTENIBILITAT 

polítiques públiques, les ciutats turístiques han de demostrar la 

nous models de turisme, fent partícips als agents del sector

i totes les altres destinacions urbanes a tot el món en el seu

, i fent una crida pública perquè col·laborin de manera transversal i activa

en el procés de gestió sostenible d’una ciutat necessita l’acompanyament de la promoció interna i 

externa dels principis que regeixen la sostenibilitat dins del sector del turisme, basats 

de les principals declaracions, convencions internacionals sobre 

desenvolupament sostenible, la Carta Mundial de Turisme Sostenible (ST + 20),

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) i la Nova Agenda Urbana

també han de definir la nova direcció de les seves polítiques en matèria de turisme i establir un full 

de ruta estratègic que cal seguir amb la finalitat d’assolir els objectius i metes 

Turisme Responsable.  

Les destinacions han de tenir una estructura tècnica i política sòlida, amb una implicació en el 

desenvolupament del Sistema de Turisme Responsable que condueixi a la creació de sinergies de 

col·laboració i espais de participació i associació en tots els àmbits i que asseguri l’assoliment dels 

objectius sostenibles en l’àmbit local i global. Abans d’iniciar el procés, per mitjà de la planificació 

estratègica, s'han de coordinar les intervencions de totes les parts implicades i cal ac

d’implicació que han d'assumir, definint cronològicament els procediments

Fer que el compromís sostenible d’una destinació sigui real i tangible i assegurar la implementació de 

sostenibilitat requereix un diagnòstic acurat del punt de partida, de les bretxes 

cobrir, així com els obstacles existents i les oportunitats de millora

Cal una primera «fotografia» que reflecteixi l'estat inicial de la destinació en termes de 

sostenibilitat tenint en compte factors ambientals, econòmics, culturals i socials, així com altres 

variables específiques per al sector  turístic. A través d’aquest anàlisi, es generarà una 

polítiques públiques, les ciutats turístiques han de demostrar la seva implicació 

fent partícips als agents del sector, la ciutadania, les 

i totes les altres destinacions urbanes a tot el món en el seu compromís amb la 

transversal i activa. La immersió 

en el procés de gestió sostenible d’una ciutat necessita l’acompanyament de la promoció interna i 

tat dins del sector del turisme, basats en les 

convencions internacionals sobre 

e Turisme Sostenible (ST + 20), els Objectius de 

genda Urbana. Les destinacions 

també han de definir la nova direcció de les seves polítiques en matèria de turisme i establir un full 

i metes sostenibles que 

Les destinacions han de tenir una estructura tècnica i política sòlida, amb una implicació en el 

desenvolupament del Sistema de Turisme Responsable que condueixi a la creació de sinergies de 

associació en tots els àmbits i que asseguri l’assoliment dels 

. Abans d’iniciar el procés, per mitjà de la planificació 

estratègica, s'han de coordinar les intervencions de totes les parts implicades i cal aclarir, en cada 

procediments i les etapes 

Fer que el compromís sostenible d’una destinació sigui real i tangible i assegurar la implementació de 

del punt de partida, de les bretxes 

, així com els obstacles existents i les oportunitats de millora 

l de la destinació en termes de 

sostenibilitat tenint en compte factors ambientals, econòmics, culturals i socials, així com altres 

, es generarà una visió global 
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construïda a partir de l’estudi detallat i 

segons els criteris i les premisses del Sistema de Turisme Resp

de Desenvolupament Sostenible aprovats per les Nacions Unides.

Per establir un diagnòstic inicial, l

sostenibilitat necessita l’adopció

d’un sistema d’indicadors pràctic i eficient que s’adapti a

tingui en compte els sistemes internacionals recomanats en termes de turisme sostenible. Els 

indicadors seleccionats també han de permetre 

plantejats una vegada s’elabori l’anàlisi

 

OBJECTIUS I METES DE SOSTENIBILITAT

 

Després de l’estudi detallat de

sostenibilitat pel que fa a l'activitat turística, 

seguiment i altres estratègies dirigides a facilitar el 

Turisme Responsable i les metes i objectius plantejats

desenvolupament d’una activitat turística sostenible.

que proporcioni el marc per desenvolupar una nova estratègia de sostenibilitat de la destinació

els nivells, que garanteixi l’adopció

per part de la destinació.  

Aquesta planificació ha d'incloure totes les mesures que ha d'adoptar la destinació amb vista a la 

correcció de les deficiències i les possibles desviacions 

diferents accions de millora contínua. 

Una destinació que aspira  a ser sostenible només es pot posicionar com a tal en el mercat un cop 

hagi considerat totes les seves opcions. La combinació correcta de recursos, de serv

productes d’alta qualitat ha d’estar present o s'ha de desenvolupar d’una manera 

temps. Resulta  recomanable que la planificació estratègica que s’hagi de desenvolupar

d'avaluar el punt de partida de la destinació
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detallat i  del mesurament de la sostenibilitat en el territori turístic,

els criteris i les premisses del Sistema de Turisme Responsable en relació amb els 17

de Desenvolupament Sostenible aprovats per les Nacions Unides.  

establir un diagnòstic inicial, la medició de les variables que afecten els diferents factors de 

’adopció d’un sistema d’indicadors adequat. La destinació ha de 

un sistema d’indicadors pràctic i eficient que s’adapti a les seves característiques pròpies i que 

tingui en compte els sistemes internacionals recomanats en termes de turisme sostenible. Els 

indicadors seleccionats també han de permetre fer el seguiment dels objectius 

l’anàlisi de la situació de partida.  

DE SOSTENIBILITAT 

Després de l’estudi detallat de la situació de partida de la destinació urbana en termes de 

sostenibilitat pel que fa a l'activitat turística, es plantejaran accions, objectius, indicadors de 

dirigides a facilitar el compliment de les disposicions del Sistema de 

les metes i objectius plantejats per Nacions Unides 

at turística sostenible. D’aquesta manera, es desenvoluparà una guia 

marc per desenvolupar una nova estratègia de sostenibilitat de la destinació

l’adopció de compromisos i el desenvolupament d’iniciatives sostenibles 

Aquesta planificació ha d'incloure totes les mesures que ha d'adoptar la destinació amb vista a la 

correcció de les deficiències i les possibles desviacions cap a la insostenibilitat, així com a les 

diferents accions de millora contínua.  

a ser sostenible només es pot posicionar com a tal en el mercat un cop 

opcions. La combinació correcta de recursos, de serv

productes d’alta qualitat ha d’estar present o s'ha de desenvolupar d’una manera 

recomanable que la planificació estratègica que s’hagi de desenvolupar

d'avaluar el punt de partida de la destinació, inclogui els reptes fonamentals 

en el territori turístic, 

onsable en relació amb els 17 Objectius 

els diferents factors de 

adequat. La destinació ha de disposar 

les seves característiques pròpies i que 

tingui en compte els sistemes internacionals recomanats en termes de turisme sostenible. Els 

objectius i metes que seran 

de partida de la destinació urbana en termes de 

accions, objectius, indicadors de 

les disposicions del Sistema de 

Nacions Unides per  garantir el 

D’aquesta manera, es desenvoluparà una guia 

marc per desenvolupar una nova estratègia de sostenibilitat de la destinació a tots 

de compromisos i el desenvolupament d’iniciatives sostenibles 

Aquesta planificació ha d'incloure totes les mesures que ha d'adoptar la destinació amb vista a la 

insostenibilitat, així com a les 

a ser sostenible només es pot posicionar com a tal en el mercat un cop 

opcions. La combinació correcta de recursos, de serveis de suport i de 

productes d’alta qualitat ha d’estar present o s'ha de desenvolupar d’una manera adequada en el 

recomanable que la planificació estratègica que s’hagi de desenvolupar, després 

inclogui els reptes fonamentals relatius a la 
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sostenibilitat ambiental i social, la identificació i la proposta de decisions estratègiques i un conjunt 

de polítiques turístiques que cal seguir en àrees clau de la destinació.

L'estratègia sostenible de la destinació s

territori, es durà a terme de manera participativa i consensuada i l'han de posar en marxa els 

responsables i els principals actor

supervisada pels òrgans de govern. Aquesta estratègia sempre ha d'incloure objectius mesurables, 

viables i ambiciosos en termes de sostenibilitat, i ha de seguir l’esquema de criteris i objectius globals 

establerts en la nova agenda de de

compliment dels seus objectius que

L’evolució del compliment de l'estratègia i el compromís amb el desenvolupament sostenible en la 

destinació serà avaluada periòdicament, 

dutes a terme i l’aplicació de polítiques de sostenibilitat turística plantejades. A més, els resultats 

obtinguts o qualsevol bretxa d’insostenibilitat s'han d'avalua

quantitatius establerts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMÍS 
amb la sostenibilitat 

INICI DEL 

PROCÉS
a la destinació

MILLORA 

CONTÍNUA 

evolució i renovació 

dels objectius de 

sostenibilitat 
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sostenibilitat ambiental i social, la identificació i la proposta de decisions estratègiques i un conjunt 

de polítiques turístiques que cal seguir en àrees clau de la destinació. 

destinació s'adaptarà a les característiques i a les necessitats del 

a terme de manera participativa i consensuada i l'han de posar en marxa els 

actors turístics, públics i privats de la destinació

supervisada pels òrgans de govern. Aquesta estratègia sempre ha d'incloure objectius mesurables, 

viables i ambiciosos en termes de sostenibilitat, i ha de seguir l’esquema de criteris i objectius globals 

en la nova agenda de desenvolupament sostenible de  Nacions Unides, 

compliment dels seus objectius que, de forma esglaonada, s’estima que s'assoliran l’any 2030.

L’evolució del compliment de l'estratègia i el compromís amb el desenvolupament sostenible en la 

periòdicament, aportant evidències mesurables en termes de les accions 

dutes a terme i l’aplicació de polítiques de sostenibilitat turística plantejades. A més, els resultats 

obtinguts o qualsevol bretxa d’insostenibilitat s'han d'avaluar mitjançant els indicadors qualitatius i 

INICI DEL 

PROCÉS 

a la destinació 

ANÀLISI 
del punt de partida en 

termes de 

sostenibilitat 

CAMÍ cap a 

la sostenibilitat

Continuïtat en el temps 

sostenibilitat ambiental i social, la identificació i la proposta de decisions estratègiques i un conjunt 

a les característiques i a les necessitats del 

a terme de manera participativa i consensuada i l'han de posar en marxa els 

de la destinació, perquè pugui ser 

supervisada pels òrgans de govern. Aquesta estratègia sempre ha d'incloure objectius mesurables, 

viables i ambiciosos en termes de sostenibilitat, i ha de seguir l’esquema de criteris i objectius globals 

senvolupament sostenible de  Nacions Unides, perseguint el 

s’estima que s'assoliran l’any 2030. 

L’evolució del compliment de l'estratègia i el compromís amb el desenvolupament sostenible en la 

en termes de les accions 

dutes a terme i l’aplicació de polítiques de sostenibilitat turística plantejades. A més, els resultats 

r mitjançant els indicadors qualitatius i 

del punt de partida en 

cap a 

la sostenibilitat 

Definició dels 

OBJECTIUS 

i dels objectius de 

sostenibilitat 
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GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ

 

El desenvolupament de les destinacions urbanes sostenibles implica 

la seva comunitat d’acollida,  

culturals per permetre l’articul

disposició del mercat t d’una ma

Per dur a terme aquest procés, és crucial la participació de tots els agents turístics que interactuen 

amb la destinació. També és fonamental tenir un 

defineixi la gestió de la destinació, així com una política turística i la seva gestió adequada. 

governança sostenible de les destinaci

administracions, es configura com un dels 

El sistema de governança de les mateixes

serveis de la destinació, així com 

sistema de governança òptim ha de

uns procediments i amb una representació equilibrada de

Per reflectir el lideratge de les 

participada, cal crear un òrgan de 

destinació, entès com una eina de participació formada p

turístic privat, amb l’objectiu d’incloure empreses i serveis, accions públiques i la societ

destinació en els processos de sostenibilitat turística.

Les administracions públiques tenen un paper essencial en el desenvolupament de 

turístiques i en la definició dels seus marcs d'acompliment, possiblement també 

serveis de turisme. Atesa la complexitat d

turística, l’acció pública ha de tenir un caràcter interd

competències i marcs reglamentaris i 

representació adequada i correctament
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I PARTICIPACIÓ 

destinacions urbanes sostenibles implica un procés en el qual un territori i 

 generen i reforcen les seves dinàmiques econòmiques, socials i 

’articulació dels diferents components del turisme i la 

t d’una manera intel·ligent i responsable.  

Per dur a terme aquest procés, és crucial la participació de tots els agents turístics que interactuen 

ó. També és fonamental tenir un projecte comú amb una visió compartida que 

stinació, així com una política turística i la seva gestió adequada. 

destinacions, més enllà de les competències dels governs i de les 

es configura com un dels  principals reptes actuals. 

de les mateixes ha d'implicar les administracions loca

la destinació, així com als actors de la societat civil involucrats. Amb aquesta finalitat, un 

òptim ha de comptar amb unes eines de gestió i coordinació adequades, 

una representació equilibrada de tots els actors involucrats. 

polítiques de sostenibilitat de la destinació de ma

òrgan de gestió del turisme sostenible o  de governanç

ina de participació formada pel sector públic, la ciutadania i el sector 

l’objectiu d’incloure empreses i serveis, accions públiques i la societ

els processos de sostenibilitat turística. 

Les administracions públiques tenen un paper essencial en el desenvolupament de 

turístiques i en la definició dels seus marcs d'acompliment, possiblement també 

de turisme. Atesa la complexitat d’àmbits als quals afecta el desenvolupament de

, l’acció pública ha de tenir un caràcter interdepartamental i s'ha d'adaptar 

reglamentaris i jurídics als objectius que es persegueixen, amb una 

representació adequada i correctament articulada dins de l’òrgan de gestió. 

un procés en el qual un territori i 

generen i reforcen les seves dinàmiques econòmiques, socials i 

turisme i la seva posada a 

Per dur a terme aquest procés, és crucial la participació de tots els agents turístics que interactuen 

projecte comú amb una visió compartida que 

stinació, així com una política turística i la seva gestió adequada. La 

, més enllà de les competències dels governs i de les 

ha d'implicar les administracions locals, les empreses i els 

. Amb aquesta finalitat, un 

i coordinació adequades, amb 

actors involucrats.  

polítiques de sostenibilitat de la destinació de manera transversal i 

governança sostenible de la 

el sector públic, la ciutadania i el sector 

l’objectiu d’incloure empreses i serveis, accions públiques i la societat civil de la 

Les administracions públiques tenen un paper essencial en el desenvolupament de les polítiques 

turístiques i en la definició dels seus marcs d'acompliment, possiblement també en el proveïment de 

afecta el desenvolupament de l’activitat 

epartamental i s'ha d'adaptar les diferents 

als objectius que es persegueixen, amb una 
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                           CRITERIS I OBJECTIUS 

Les empreses i els serveis turístics presents en una destinació urbana poden i han de formar part de 

les accions de sostenibilitat que són part integral de la política turística d’aquesta destinació. És per 

això que el mateix sector ha de crear un conjunt d’e

l’adhesió d’empreses i serveis al compromís de la destinació com un pas 

internacional, que doni suport a aquest projecte, destacant la coordinació d’iniciatives, la 

sensibilització, la informació i la formació.

La societat civil, a través de les seves estructures representatives, té el dret i el deure de participar 

activament en la governança de la destinació d’una forma responsable, constructiva i objectiva, 

aportant els seus punts de vista i defensant les seves

de l’activitat turística i la seva sostenibilitat en termes d’ocupació laboral, creació de riquesa, 

posicionament de la destinació i la capacitat d’ acollida de persones i projectes. 

 

Per tal que la governança turística de la ciutat sigui efectiva és necessari disposar d’un sistema de 

coneixement i intel·ligència turística que permeti la presa de decisions en base a informació objectiva 

i contrastable, generada tant des

acadèmiques i instituts d’opinió.

 

Una altra funció bàsica de l’òrgan de gestió és la 

promocionar i crear productes i experiències 

 

 

   

Els criteris i objectius, que cal assolir 

estratègica de la destinació, i en

s’estructuren d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Unides, l’aplicació dels quals en l’àrea de turisme 

descriu a continuació: 
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Les empreses i els serveis turístics presents en una destinació urbana poden i han de formar part de 

at que són part integral de la política turística d’aquesta destinació. És per 

això que el mateix sector ha de crear un conjunt d’eines per a la participació i metodologies, com ara 

l compromís de la destinació com un pas necessari

suport a aquest projecte, destacant la coordinació d’iniciatives, la 

sensibilització, la informació i la formació. 

La societat civil, a través de les seves estructures representatives, té el dret i el deure de participar 

activament en la governança de la destinació d’una forma responsable, constructiva i objectiva, 

aportant els seus punts de vista i defensant les seves postures des de la consciència

de l’activitat turística i la seva sostenibilitat en termes d’ocupació laboral, creació de riquesa, 

i la capacitat d’ acollida de persones i projectes.  

nança turística de la ciutat sigui efectiva és necessari disposar d’un sistema de 

turística que permeti la presa de decisions en base a informació objectiva 

i contrastable, generada tant des de l’àmbit públic com el privat, amb la participació

. 

Una altra funció bàsica de l’òrgan de gestió és la de servir com una eina i moto

promocionar i crear productes i experiències turístiques sostenibles, i la posterior 

ls criteris i objectius, que cal assolir amb horitzó posat a l’any 2030, s’han d’establir en la planificació 

en la definició de polítiques de turisme sostenible

amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Unides, l’aplicació dels quals en l’àrea de turisme elaborada per l’Institut de Turisme Responsable es 

Les empreses i els serveis turístics presents en una destinació urbana poden i han de formar part de 

at que són part integral de la política turística d’aquesta destinació. És per 

metodologies, com ara 

cessari cap a una distinció 

suport a aquest projecte, destacant la coordinació d’iniciatives, la 

La societat civil, a través de les seves estructures representatives, té el dret i el deure de participar 

activament en la governança de la destinació d’una forma responsable, constructiva i objectiva, 

ència de la importància  

de l’activitat turística i la seva sostenibilitat en termes d’ocupació laboral, creació de riquesa, 

 

nança turística de la ciutat sigui efectiva és necessari disposar d’un sistema de 

turística que permeti la presa de decisions en base a informació objectiva 

la participació d’ institucions 

de servir com una eina i moto per identificar, 

, i la posterior comercialització.  

2030, s’han d’establir en la planificació 

turisme sostenible a desenvolupar, 

(ODS) de les Nacions 

l’Institut de Turisme Responsable es 
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OBJECTIU 1: CREIXEMENT ECONÒMIC INCLUSIU I 

ERRADICACIÓ DE LA POBRESA

 
Essent un dels sectors econòmics més importants i de creixement més ràpid al món, el turisme està 

ben situat per fomentar el creixement econòmic i el desenvolupament en tots els àmbits, així com 

per proporcionar ingressos a través de la creació d'ocupació.

L’activitat turística, especialment als països en desenvolupament, s'ha convertit en l'opció més viable 

i sostenible per al desenvolupament econòmic

d’entrada de divises. Una part d'aquests ingressos 

gestió turística se centra principalment en la reducció de la pobresa, pot beneficiar de manera 

directa els grups més vulnerables.

Les accions d’una destinació sostenible han de promoure un desenvolupament inclusi

millorar-ne la capacitat per mobilitzar recursos per 

la distribució equitativa dels beneficis del turisme i 

i els joves en particular. 

Les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 1 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

objectius següents: 

1.1. Fomentar la col·laboració de l’Administració i d

empreses en les campanyes i les iniciatives amb finalitats socials. 

1.2. Desenvolupar mesures per maximitzar els beneficis 

d’acollida i crear vincles estables amb 
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ÀREA SOCIAL I ECONÒMICA 
 

OBJECTIU 1: CREIXEMENT ECONÒMIC INCLUSIU I 

ERRADICACIÓ DE LA POBRESA 

un dels sectors econòmics més importants i de creixement més ràpid al món, el turisme està 

ben situat per fomentar el creixement econòmic i el desenvolupament en tots els àmbits, així com 

per proporcionar ingressos a través de la creació d'ocupació. 

, especialment als països en desenvolupament, s'ha convertit en l'opció més viable 

i sostenible per al desenvolupament econòmic, i en alguns casos, representa la font principal 

d’entrada de divises. Una part d'aquests ingressos reverteix  en diferents grups de la societat

gestió turística se centra principalment en la reducció de la pobresa, pot beneficiar de manera 

directa els grups més vulnerables.  

es accions d’una destinació sostenible han de promoure un desenvolupament inclusi

ne la capacitat per mobilitzar recursos per eradicar la pobresa, en pro de la protecció social i 

la distribució equitativa dels beneficis del turisme i l’empoderament dels grups desfavorits, les dones 

polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 1 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

1.1. Fomentar la col·laboració de l’Administració i de les entitats turístiques de la destinació i les 

s en les campanyes i les iniciatives amb finalitats socials.   

1.2. Desenvolupar mesures per maximitzar els beneficis econòmics del turisme per a la comunitat 

i crear vincles estables amb l’economia local de la destinació i altres activitats econòmiques 

OBJECTIU 1: CREIXEMENT ECONÒMIC INCLUSIU I 

un dels sectors econòmics més importants i de creixement més ràpid al món, el turisme està 

ben situat per fomentar el creixement econòmic i el desenvolupament en tots els àmbits, així com 

, especialment als països en desenvolupament, s'ha convertit en l'opció més viable 

n alguns casos, representa la font principal 

n diferents grups de la societat i, si la 

gestió turística se centra principalment en la reducció de la pobresa, pot beneficiar de manera 

es accions d’una destinació sostenible han de promoure un desenvolupament inclusiu del turisme i 

en pro de la protecció social i 

dels grups desfavorits, les dones 

polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 1 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

e les entitats turístiques de la destinació i les 

turisme per a la comunitat 

l’economia local de la destinació i altres activitats econòmiques 
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al seu voltant.   

1.3. Desenvolupar projectes de cooperació internacional, projectes solidaris, accions humanitàries o 

projectes d'assistència en matèria de turisme sostenible. 

1.4.Habilitar eines  per calcular el balanç 

turística i establir mesures que tinguin com a prioritat 

1.5. Impulsar mesures destinades a maximitzar els beneficis econòmics derivats de l’

i garantir el retorn socioeconòmic

 

 

OBJECTIU 2: SEGURETAT I QUALITAT ALIMENTÀRIA

 

El turisme pot estimular la productivitat agrícola fomentant la producció, l’ús i la venda de productes 

locals a les destinacions turístiques i a través de la seva integració plena en la cadena de valor del 

turisme. 

El turisme té un gran potencial per integrar la població més vul

incorporant-la no només com a persones treballadore

d’instaurar tècniques de producció sostenible a l

part del sector primari, de manera que basi les 

recursos naturals per al seu aprofitament

seguretat alimentària, fomentar 

consolidar models de consum responsables.

Les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 2 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Na

objectius següents: 
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1.3. Desenvolupar projectes de cooperació internacional, projectes solidaris, accions humanitàries o 

projectes d'assistència en matèria de turisme sostenible.  

r eines  per calcular el balanç socioeconòmic de les àrees urbanes de major pressió 

turística i establir mesures que tinguin com a prioritat conservar a la població local.

1.5. Impulsar mesures destinades a maximitzar els beneficis econòmics derivats de l’

socioeconòmic i la redistribució dels beneficis a la comunitat local.

OBJECTIU 2: SEGURETAT I QUALITAT ALIMENTÀRIA

la productivitat agrícola fomentant la producció, l’ús i la venda de productes 

locals a les destinacions turístiques i a través de la seva integració plena en la cadena de valor del 

El turisme té un gran potencial per integrar la població més vulnerable a la cadena de valor,

no només com a persones treballadores, sinó també com qui proveeix

d’instaurar tècniques de producció sostenible a la destinació facilitant l’adopció de compromisos per 

part del sector primari, de manera que basi les seves activitats en un ús responsable i òptim dels 

per al seu aprofitament. Les accions d’una destinació sostenible han de reforçar la 

mentar la millora de la nutrició, promoure l’agricultura sostenible

consolidar models de consum responsables. 

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 2 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

1.3. Desenvolupar projectes de cooperació internacional, projectes solidaris, accions humanitàries o 

de les àrees urbanes de major pressió 

a la població local. 

1.5. Impulsar mesures destinades a maximitzar els beneficis econòmics derivats de l’activitat turística 

la redistribució dels beneficis a la comunitat local. 

OBJECTIU 2: SEGURETAT I QUALITAT ALIMENTÀRIA 

la productivitat agrícola fomentant la producció, l’ús i la venda de productes 

locals a les destinacions turístiques i a través de la seva integració plena en la cadena de valor del 

nerable a la cadena de valor, 

s, sinó també com qui proveeix i compra. S’han 

l’adopció de compromisos per 

activitats en un ús responsable i òptim dels 

es accions d’una destinació sostenible han de reforçar la 

, promoure l’agricultura sostenible i 

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 2 dels 

cions Unides han d’estar en línia amb els 
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2.1. Desenvolupar accions per promoure i donar suport a l’adquisició 

productes provinents de l’agricultura 

2.2. Implementar sistemes de control 

processos adequats a la destinació

2.3. Desenvolupar mesures per evitar el malba

de bones pràctiques i la creació de 

 

 

OBJECTIU 3: BENESTAR, SEGURETAT I SALUT

 

 

La contribució del turisme al creixement econòmic i al 

col·lateral a la salut i al benestar.

El turisme pot tenir un efecte important en la salut i el benestar de les person

paper per transmetre idees i costums. El reforç de les pràctiques saludables 

canals d’entesa entre cultures, els quals contribuiran a posar en comú les bones pràctiques en 

matèria de salut i benestar. Les accions d’una destinació sostenible han de promoure un turisme sa i 

prevenir qualsevol risc per a la sa

població visitant.  

Totes les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 3 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’e

objectius següents: 

3.1. Desenvolupar un sistema de seguretat eficaç per prevenir, controlar, informar públicament i 

respondre als perills potencials que amenacen la salut i la integritat física de

les visitants.  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2.1. Desenvolupar accions per promoure i donar suport a l’adquisició per part del sector turístic 

de l’agricultura sostenible, local i de l’entorn, inclosa l’oferta

de control de la seguretat, la higiene i la qualitat alimentària 

processos adequats a la destinació, en aquelles destinacions urbanes on no estigui regulat.

2.3. Desenvolupar mesures per evitar el malbaratament d’aliments a la destinació amb la promoció 

la creació de mecanismes i incentius perquè s'adoptin en el sector turístic.

OBJECTIU 3: BENESTAR, SEGURETAT I SALUT

La contribució del turisme al creixement econòmic i al desenvolupament també pot tenir un efecte 

col·lateral a la salut i al benestar. 

El turisme pot tenir un efecte important en la salut i el benestar de les person

costums. El reforç de les pràctiques saludables en entorns locals crearà 

canals d’entesa entre cultures, els quals contribuiran a posar en comú les bones pràctiques en 

es accions d’una destinació sostenible han de promoure un turisme sa i 

prevenir qualsevol risc per a la salut, així com assegurar el benestar de la comunitat local i de 

Totes les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 3 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

3.1. Desenvolupar un sistema de seguretat eficaç per prevenir, controlar, informar públicament i 

respondre als perills potencials que amenacen la salut i la integritat física de les 

per part del sector turístic de 

’oferta gastronòmica.   

alimentària mitjançant 

en aquelles destinacions urbanes on no estigui regulat. 

ratament d’aliments a la destinació amb la promoció 

mecanismes i incentius perquè s'adoptin en el sector turístic. 

OBJECTIU 3: BENESTAR, SEGURETAT I SALUT 

desenvolupament també pot tenir un efecte 

El turisme pot tenir un efecte important en la salut i el benestar de les persones a causa del seu 

en entorns locals crearà 

canals d’entesa entre cultures, els quals contribuiran a posar en comú les bones pràctiques en 

es accions d’una destinació sostenible han de promoure un turisme sa i 

a comunitat local i de la 

Totes les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 3 dels 

star en línia amb els 

3.1. Desenvolupar un sistema de seguretat eficaç per prevenir, controlar, informar públicament i 

s persones residents i 
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3.2. Assegurar el desenvolupament, la promoció i la priorització d'activitats turístiques i productes 

sans.   

3.3. Millorar la capacitat de fer una contribució a la millora de l'assistència sanitària 

nuclis turístics de la destinació.  

3.4. Millorar la capacitat d’identificar, prevenir, planejar i respondre a riscos ambientals, així com a 

emergències reals i potencials que amenacin la salut i la integritat física de

visitant.  

 

OBJECTIU 4: 

FORMACIÓ INCLUSIVA

 

 

El desenvolupament del turisme sostenible requereix la professionalització del seus agents turístics. 

El turisme pot proporcionar incentius per invertir en l’educació i la formació ocupacional de la 

ciutadania, promovent la mobilitat professional de les persones per mitjà d’acords transfronterers en 

termes de formació laboral (especialment per a joves, dones, gent gr

col·lectius amb necessitats especials), transmetent els valors de tole

sostenibles han d’assegurar la presència d’una formació 

assegurar que les persones més joves i més grans adquireixin 

professionals per accedir a una ocupació decent. 

 

Les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 4 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

objectius següents: 

4.1. Disposar de capacitat de formació inclusiva i de qualitat, adaptada a les necessitats reals de

actors involucrats, així com formació específica en matèria de sostenibilitat turística. 

 

 
 

BIOSPHERE – BARCELONA 

10 

3.2. Assegurar el desenvolupament, la promoció i la priorització d'activitats turístiques i productes 

3.3. Millorar la capacitat de fer una contribució a la millora de l'assistència sanitària 

  

3.4. Millorar la capacitat d’identificar, prevenir, planejar i respondre a riscos ambientals, així com a 

emergències reals i potencials que amenacin la salut i la integritat física de la comunitat resident i 

OBJECTIU 4: PROMOCIÓ D’UNA 

FORMACIÓ INCLUSIVA I DE QUALITAT 

El desenvolupament del turisme sostenible requereix la professionalització del seus agents turístics. 

El turisme pot proporcionar incentius per invertir en l’educació i la formació ocupacional de la 

promovent la mobilitat professional de les persones per mitjà d’acords transfronterers en 

termes de formació laboral (especialment per a joves, dones, gent gran, comunitats indígenes i 

amb necessitats especials), transmetent els valors de tolerància i pau. 

sostenibles han d’assegurar la presència d’una formació turística inclusiva i de

assegurar que les persones més joves i més grans adquireixin suficients competències tècnique

una ocupació decent.  

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 4 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

capacitat de formació inclusiva i de qualitat, adaptada a les necessitats reals de

, així com formació específica en matèria de sostenibilitat turística. 

3.2. Assegurar el desenvolupament, la promoció i la priorització d'activitats turístiques i productes 

3.3. Millorar la capacitat de fer una contribució a la millora de l'assistència sanitària que s’ofereix als 

3.4. Millorar la capacitat d’identificar, prevenir, planejar i respondre a riscos ambientals, així com a 

la comunitat resident i 

PROMOCIÓ D’UNA EDUCACIÓ I 

 

El desenvolupament del turisme sostenible requereix la professionalització del seus agents turístics. 

El turisme pot proporcionar incentius per invertir en l’educació i la formació ocupacional de la 

promovent la mobilitat professional de les persones per mitjà d’acords transfronterers en 

an, comunitats indígenes i 

rància i pau. Les destinacions 

de qualitat, així com 

suficients competències tècniques i 

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 4 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

capacitat de formació inclusiva i de qualitat, adaptada a les necessitats reals dels 

, així com formació específica en matèria de sostenibilitat turística.  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4.2. Desenvolupar activitats educatives i de divulgació sobre turisme i desenvo

4.3. Promoure la cooperació amb entitats, institucions i centres educatius i de formació per 

desenvolupar iniciatives i projectes relacionats amb la sostenibilitat aplicada al sector turístic.

 

4.4. Fomentar l’adaptació dels program

potenciar  la integració dels estudiant

 

 

OBJECTIU 5: IGUALTAT DE GÈNERE I APO

DE LES DONES

 

El turisme s’ha convertit en una 

mitjançant la creació de llocs de treball i oportunitats de generació d’ingressos en petits i grans 

negocis relacionats amb el turisme i la 

amb un percentatge més elevat de dones empleades i emprenedores. 

La igualtat de gènere ha de ser un objectiu per a totes les destinacions sostenibles (o les que vulguin 

ser considerades sostenibles), per la qual cos

gènere és obligatòria. Totes les accions d’una destinació sostenible han de reforçar el lideratge i la 

participació de les dones en el procés de presa de decisions a tots els 

destinació i en el subministrament d'experiències turístiques.  

Totes les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 5 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han 

objectius següents: 

5.1. Generar plans i polítiques d’igualtat promoguts per entitats públiques i les principals parts 

interessades en el sector turístic. 
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4.2. Desenvolupar activitats educatives i de divulgació sobre turisme i desenvolupament sostenible. 

4.3. Promoure la cooperació amb entitats, institucions i centres educatius i de formació per 

desenvolupar iniciatives i projectes relacionats amb la sostenibilitat aplicada al sector turístic.

s programes de formació a les necessitats reals de l

s estudiants a les empreses i institucions del sector turístic

OBJECTIU 5: IGUALTAT DE GÈNERE I APO

DE LES DONES 

El turisme s’ha convertit en una potent eina per a l’apoderament de les dones, especialment 

mitjançant la creació de llocs de treball i oportunitats de generació d’ingressos en petits i grans 

negocis relacionats amb el turisme i la recepció de persones visitants. Actualment és un dels sectors 

amb un percentatge més elevat de dones empleades i emprenedores.  

a igualtat de gènere ha de ser un objectiu per a totes les destinacions sostenibles (o les que vulguin 

sostenibles), per la qual cosa la presència d’eines que promoguin la igualtat de 

Totes les accions d’una destinació sostenible han de reforçar el lideratge i la 

participació de les dones en el procés de presa de decisions a tots els nivells de gestió

i en el subministrament d'experiències turístiques.   

Totes les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 5 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

5.1. Generar plans i polítiques d’igualtat promoguts per entitats públiques i les principals parts 

interessades en el sector turístic.   

lupament sostenible.   

4.3. Promoure la cooperació amb entitats, institucions i centres educatius i de formació per 

desenvolupar iniciatives i projectes relacionats amb la sostenibilitat aplicada al sector turístic. 

s de les empreses, i 

del sector turístic. 

OBJECTIU 5: IGUALTAT DE GÈNERE I APODERAMENT 

eina per a l’apoderament de les dones, especialment 

mitjançant la creació de llocs de treball i oportunitats de generació d’ingressos en petits i grans 

visitants. Actualment és un dels sectors 

a igualtat de gènere ha de ser un objectiu per a totes les destinacions sostenibles (o les que vulguin 

presència d’eines que promoguin la igualtat de 

Totes les accions d’una destinació sostenible han de reforçar el lideratge i la 

nivells de gestió de la 

Totes les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 5 dels 

d’estar en línia amb els 

5.1. Generar plans i polítiques d’igualtat promoguts per entitats públiques i les principals parts 
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5.2. Promoure unes condicions laborals 

empoderament. 

 

5.3.Desenvolupar campanyes de sensibilització en matèria d’igualtat de gènere dirigides a la 

ciutadania i a les empreses/entitats

 

OBJECTIU 8: PROMOCIÓ 

INCLUSIU I SOSTENIBLE I D’UNA OCUPACIÓ DECENT

 

El turisme pot ser una eina poderosa per al progrés de la comunitat i la reducció de les desigualtats si 

la població local i els agents clau s’involucren en el seu desenvolupament.

La creació de llocs de treball decents i productius és un dels pilars fonamentals del creixement 

econòmic sostenible del turisme urbà, ja que assegura la implementació de mesures per diversificar 

l’entorn laboral i generar noves oportunitats per a una ocupació decent. 

sostenible han d’impulsar el creixement econòmic

proporcionar eines de suport per a la iniciativa emprenedora en matèria de turisme sostenible. 

Les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

objectius següents: 

8.1. Desenvolupar marcs jurídics o convenis

seguretat de les persones treballador

l’àmbit internacional.   

8.2.  Generar disposicions en matèria d

així com la participació dels col·lectius

8.3. Desenvolupar mesures per crear ocupació local qualificada i promoure les iniciatives 

emprenedores en les activitats i els serveis de turi
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Promoure unes condicions laborals per a les dones en condició d’igualtat i que impulsin el seu 

campanyes de sensibilització en matèria d’igualtat de gènere dirigides a la 

ciutadania i a les empreses/entitats del sector turístic.  

OBJECTIU 8: PROMOCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT

INCLUSIU I SOSTENIBLE I D’UNA OCUPACIÓ DECENT

El turisme pot ser una eina poderosa per al progrés de la comunitat i la reducció de les desigualtats si 

la població local i els agents clau s’involucren en el seu desenvolupament. 

all decents i productius és un dels pilars fonamentals del creixement 

sostenible del turisme urbà, ja que assegura la implementació de mesures per diversificar 

l’entorn laboral i generar noves oportunitats per a una ocupació decent. Les accions d’

sostenible han d’impulsar el creixement econòmic local i l’ocupació de qualitat, així com 

proporcionar eines de suport per a la iniciativa emprenedora en matèria de turisme sostenible. 

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 8 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

jurídics o convenis per assegurar la protecció dels drets laborals, la 

treballadores i la lluita contra totes les formes de discriminació laboral en 

Generar disposicions en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral dins del sector turístic, 

col·lectius més desfavorits, incloent els i les joves.   

mesures per crear ocupació local qualificada i promoure les iniciatives 

emprenedores en les activitats i els serveis de turisme sostenible. 

i que impulsin el seu 

campanyes de sensibilització en matèria d’igualtat de gènere dirigides a la 

DEL DESENVOLUPAMENT 

INCLUSIU I SOSTENIBLE I D’UNA OCUPACIÓ DECENT 

El turisme pot ser una eina poderosa per al progrés de la comunitat i la reducció de les desigualtats si 

all decents i productius és un dels pilars fonamentals del creixement 

sostenible del turisme urbà, ja que assegura la implementació de mesures per diversificar 

es accions d’una destinació 

i l’ocupació de qualitat, així com 

proporcionar eines de suport per a la iniciativa emprenedora en matèria de turisme sostenible.  

per posar en pràctica l’Objectiu 8 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

per assegurar la protecció dels drets laborals, la 

s i la lluita contra totes les formes de discriminació laboral en 

dins del sector turístic, 

 

mesures per crear ocupació local qualificada i promoure les iniciatives 
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8.4. Promoure mesures a favor del treball digne en el sector turístic, amb condicions laborals 

adequades que evitin la precarització laboral i 

 

8.5. Disposar de recursos i eines per recolzar la 

turístic i afavorir l’activació de les diverses activitats econòmiques de la ciutat en tota

de valor.  

 

 

 

OBJECTIU 10: REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

 

 

El turisme pot ser una eina poderosa per

la població local i els agents clau s’involucren en el seu desenvolupament.

Per tal de reduir la desigualtat al país i la destinació, l’objectiu ha de ser eliminar les barreres per a la 

integració de les persones, amb independència del seu sexe, origen, discapacitat, religió, situació 

econòmica o qualsevol altra condició. Per tant, el desenvolupament del turisme ha d’incloure criteris 

d’igualtat en totes les seves formes, entre els quals desta

la reducció de les desigualtats detectades. 

noves formes de turisme amb una visió de compensació social, així com assegurar la igualtat 

d’oportunitats i l’eliminació d’elements discriminatoris en tots els àmbits d'activitat. 

Les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 10 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

objectius següents: 

10.1. Desenvolupar polítiques d’inserció social destinades a eliminar els elements discriminatoris i 

que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tota la població, amb una atenció especial a la 

integració de la població més desfavorid
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Promoure mesures a favor del treball digne en el sector turístic, amb condicions laborals 

adequades que evitin la precarització laboral i garanteixin retribucions amb salaris dignes.

Disposar de recursos i eines per recolzar la capacitat empresarial i l’emprenedoria en l’àmbit 

turístic i afavorir l’activació de les diverses activitats econòmiques de la ciutat en tota

OBJECTIU 10: REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

El turisme pot ser una eina poderosa per al progrés de la comunitat i la reducció de les desigualtats si 

la població local i els agents clau s’involucren en el seu desenvolupament. 

Per tal de reduir la desigualtat al país i la destinació, l’objectiu ha de ser eliminar les barreres per a la 

ració de les persones, amb independència del seu sexe, origen, discapacitat, religió, situació 

econòmica o qualsevol altra condició. Per tant, el desenvolupament del turisme ha d’incloure criteris 

d’igualtat en totes les seves formes, entre els quals destaca la implementació de polítiques dirigides a 

la reducció de les desigualtats detectades. Les destinacions urbanes sostenibles han de promoure 

noves formes de turisme amb una visió de compensació social, així com assegurar la igualtat 

iminació d’elements discriminatoris en tots els àmbits d'activitat. 

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 10 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

10.1. Desenvolupar polítiques d’inserció social destinades a eliminar els elements discriminatoris i 

que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tota la població, amb una atenció especial a la 

integració de la població més desfavorida de la destinació.  

Promoure mesures a favor del treball digne en el sector turístic, amb condicions laborals 

retribucions amb salaris dignes. 

capacitat empresarial i l’emprenedoria en l’àmbit 

turístic i afavorir l’activació de les diverses activitats econòmiques de la ciutat en tota la seva cadena 

OBJECTIU 10: REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 

al progrés de la comunitat i la reducció de les desigualtats si 

Per tal de reduir la desigualtat al país i la destinació, l’objectiu ha de ser eliminar les barreres per a la 

ració de les persones, amb independència del seu sexe, origen, discapacitat, religió, situació 

econòmica o qualsevol altra condició. Per tant, el desenvolupament del turisme ha d’incloure criteris 

ca la implementació de polítiques dirigides a 

Les destinacions urbanes sostenibles han de promoure 

noves formes de turisme amb una visió de compensació social, així com assegurar la igualtat 

iminació d’elements discriminatoris en tots els àmbits d'activitat.  

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 10 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

10.1. Desenvolupar polítiques d’inserció social destinades a eliminar els elements discriminatoris i 

que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tota la població, amb una atenció especial a la 
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PATRIMONI, RECURSOS, MEDI AMBIENT I CLIMA

10.2. Desenvolupar mesures per assegurar l'accés universal a tots els nivells de la cadena de valors 

del turisme, inclosos els entorns físics

d’instal·lacions del sector hoteler, el

 

    

 

 

OBJECTIU 6: ÚS I GESTIÓ SOSTENIBLES DE L’AIGUA

 

 

 

El turisme pot tenir un paper decisiu en la consecució d’un accés responsable a les fonts d’aigua i 

respectant el cicle de l’aigua. L’ús eficient i adequat d’aigua dins del sector del turisme pot ser un 

element clau per protegir un dels recursos més valuosos.

El turisme ha de millorar la seva gestió de l’aigua, ja que és un recurs escàs en moltes parts d

és que el turisme és un sector amb un alt consum d’aigua. Per tant, és responsable de no utilitzar 

més aigua de la que és estrictament necessària a través d’una gestió eficient que assegur

residents no estiguin privats d’aquest dret fonam

Les accions d’una destinació urbana 

subministrament, el sanejament i els processos de tractament de l’aigua, assegurant

qualitat.  

Les polítiques que hagi de desenvolup

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

objectius següents: 

6.1. Dur a terme anàlisis i controls

consum situades a les zones turístiques de la destinació. 
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PATRIMONI, RECURSOS, MEDI AMBIENT I CLIMA

10.2. Desenvolupar mesures per assegurar l'accés universal a tots els nivells de la cadena de valors 

del turisme, inclosos els entorns físics i digitals, els sistemes de transport i tota la gamma 

del sector hoteler, el sector serveis i les activitats turístiques.  

OBJECTIU 6: ÚS I GESTIÓ SOSTENIBLES DE L’AIGUA

El turisme pot tenir un paper decisiu en la consecució d’un accés responsable a les fonts d’aigua i 

respectant el cicle de l’aigua. L’ús eficient i adequat d’aigua dins del sector del turisme pot ser un 

element clau per protegir un dels recursos més valuosos. 

El turisme ha de millorar la seva gestió de l’aigua, ja que és un recurs escàs en moltes parts d

és que el turisme és un sector amb un alt consum d’aigua. Per tant, és responsable de no utilitzar 

més aigua de la que és estrictament necessària a través d’una gestió eficient que assegur

residents no estiguin privats d’aquest dret fonamental.  

es accions d’una destinació urbana sostenible han d'assegurar la sostenibilitat de la recol·lecció, el 

subministrament, el sanejament i els processos de tractament de l’aigua, assegurant

polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 6 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

6.1. Dur a terme anàlisis i controls periòdics de seguretat i qualitat  de totes les fo

situades a les zones turístiques de la destinació.   

PATRIMONI, RECURSOS, MEDI AMBIENT I CLIMA 

10.2. Desenvolupar mesures per assegurar l'accés universal a tots els nivells de la cadena de valors 

, els sistemes de transport i tota la gamma 

OBJECTIU 6: ÚS I GESTIÓ SOSTENIBLES DE L’AIGUA 

El turisme pot tenir un paper decisiu en la consecució d’un accés responsable a les fonts d’aigua i 

respectant el cicle de l’aigua. L’ús eficient i adequat d’aigua dins del sector del turisme pot ser un 

El turisme ha de millorar la seva gestió de l’aigua, ja que és un recurs escàs en moltes parts del món i 

és que el turisme és un sector amb un alt consum d’aigua. Per tant, és responsable de no utilitzar 

més aigua de la que és estrictament necessària a través d’una gestió eficient que asseguri que els 

han d'assegurar la sostenibilitat de la recol·lecció, el 

subministrament, el sanejament i els processos de tractament de l’aigua, assegurant-ne també la 

ar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 6 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

de totes les fonts d’aigua d’ús i 
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6.2. Desenvolupar programes i iniciatives per a un ús eficient d’aigua dins del sector turístic de la 

destinació, per tal de calcular i disminuir la petjada hídrica

6.3. Desenvolupar campanyes de sensibilització, guies i recursos de formació i informació sobre 

l’estalvi de l’aigua dirigits als grups de turistes i 

 

OBJECTIU 7: ASSEGURAR L'ACCÉS A 

RENOVA

 

Com a sector que requereix un consum d’energia important, el turisme pot accelerar la transició cap 

a l’energia renovable i augmentar la seva 

promoció de solucions sòlides i inversions amb una visió a ll

turisme a les ciutats pot ajudar a reduir 

climàtic i implementar solucions energètiques noves i innovadores a les àrees urbanes.

El turisme urbà pot contribuir significativament a assegurar i promoure l’accés universal a

d’energia nets, intel·ligents i moderns, millora

renovables. 

La implementació de noves solucions basades en 

esdevingut un element clau per millorar la competitivitat de

noves oportunitats per a l'economia verda en l’àmbit local i regional.

Les polítiques que hagi de desenvolupar una desti

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

objectius següents: 

7.1. Desenvolupar programes i iniciatives per a un ús eficient d

destinació.   

7.2. Comprometre’s amb l’ús de fonts d’energia renovables en la destinació i el sector, com ara 
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6.2. Desenvolupar programes i iniciatives per a un ús eficient d’aigua dins del sector turístic de la 

, per tal de calcular i disminuir la petjada hídrica.   

6.3. Desenvolupar campanyes de sensibilització, guies i recursos de formació i informació sobre 

dirigits als grups de turistes i visitants i el sector turístic de la destinació. 

OBJECTIU 7: ASSEGURAR L'ACCÉS A 

RENOVABLE 

Com a sector que requereix un consum d’energia important, el turisme pot accelerar la transició cap 

i augmentar la seva quota en la matriu energètica del món. Mitjançant la 

promoció de solucions sòlides i inversions amb una visió a llarg termini d’energia sostenible, el 

pot ajudar a reduir les emissions de gasos d’efecte d'hivernacle, mitigar el canvi 

climàtic i implementar solucions energètiques noves i innovadores a les àrees urbanes.

uir significativament a assegurar i promoure l’accés universal a

intel·ligents i moderns, millorant l’eficiència i augmentant notablement

La implementació de noves solucions basades en l’auto producció i el consum d’energia

esdevingut un element clau per millorar la competitivitat de la indústria turística, 

noves oportunitats per a l'economia verda en l’àmbit local i regional. 

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 7 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

7.1. Desenvolupar programes i iniciatives per a un ús eficient de l’energia en el

7.2. Comprometre’s amb l’ús de fonts d’energia renovables en la destinació i el sector, com ara 

6.2. Desenvolupar programes i iniciatives per a un ús eficient d’aigua dins del sector turístic de la 

6.3. Desenvolupar campanyes de sensibilització, guies i recursos de formació i informació sobre 

visitants i el sector turístic de la destinació.   

OBJECTIU 7: ASSEGURAR L'ACCÉS A L’ENERGIA 

Com a sector que requereix un consum d’energia important, el turisme pot accelerar la transició cap 

en la matriu energètica del món. Mitjançant la 

arg termini d’energia sostenible, el 

gasos d’efecte d'hivernacle, mitigar el canvi 

climàtic i implementar solucions energètiques noves i innovadores a les àrees urbanes. 

uir significativament a assegurar i promoure l’accés universal als serveis 

i augmentant notablement l’ús de fonts 

i el consum d’energia sostenible ha 

a indústria turística, proporcionant 

nació per posar en pràctica l’Objectiu 7 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

en el sector turístic de la 

7.2. Comprometre’s amb l’ús de fonts d’energia renovables en la destinació i el sector, com ara l’auto 
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producció, l’adquisició d’energia verda, els sistemes passius en la construcció, així com els incentius i 

els marcs reguladors pro actius.  

7.3. Desenvolupar campanyes de sensibilització, guies i recursos de formació i informació sobre 

l’estalvi de l’energia per al gruix de turistes i 

 

OBJECTIU 9: INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES 

RESILI

INNOVACIÓ

 

El desenvolupament del turisme

entorn innovador. El sector ha d’optar per un model constructiu basat en els principis del 

desenvolupament sostenible, en el qual els diferents grups i actors del mercat contribueixin a establir 

i a aplicar una cultura de protecció 

El turisme sostenible té la capacitat de contribuir a millorar les i

l'accessibilitat  universal, així com de promoure la regeneració de les zones en declivi. Les inversions 

adequades en infraestructura verda (mitjans de transport més eficients, menys contaminació de 

l'aire, la conservació del patrimo

intel·ligents, més verdes, de les quals es puguin beneficiar no només 

també de turistes.  

Les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

objectius següents: 

9.1. Desenvolupar iniciatives, projectes i directrius per consolidar i promoure infraestructures 

sostenibles per al turisme, incloses àrees com 

construcció, l’allotjament, la comunicació, la mobilitat, l’energia o el cicle de l’aigua. 

9.2. Garantir a la població resident 
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, l’adquisició d’energia verda, els sistemes passius en la construcció, així com els incentius i 

  

7.3. Desenvolupar campanyes de sensibilització, guies i recursos de formació i informació sobre 

al gruix de turistes i visitants i el sector turístic de la destinació. 

OBJECTIU 9: INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES 

ILIENTS I SOSTENIBLES I PROMOCIÓ DE LA 

INNOVACIÓ 

del turisme necessita infraestructures públiques i privades de qualitat en un 

entorn innovador. El sector ha d’optar per un model constructiu basat en els principis del 

e, en el qual els diferents grups i actors del mercat contribueixin a establir 

i a aplicar una cultura de protecció del medi ambient i la identitat cultural en matèria de construcció. 

El turisme sostenible té la capacitat de contribuir a millorar les infraestructures urbanes i 

universal, així com de promoure la regeneració de les zones en declivi. Les inversions 

adequades en infraestructura verda (mitjans de transport més eficients, menys contaminació de 

l'aire, la conservació del patrimoni i els espais oberts, etcètera) ha de conduir a ciutats més 

intel·ligents, més verdes, de les quals es puguin beneficiar no només el conjunt d’habitants, sinó 

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 9 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

9.1. Desenvolupar iniciatives, projectes i directrius per consolidar i promoure infraestructures 

risme, incloses àrees com la planificació dels usos del sòl i el territori, 

construcció, l’allotjament, la comunicació, la mobilitat, l’energia o el cicle de l’aigua. 

a la població resident l'accés a les instal·lacions i  atraccions que genera el tur

, l’adquisició d’energia verda, els sistemes passius en la construcció, així com els incentius i 

7.3. Desenvolupar campanyes de sensibilització, guies i recursos de formació i informació sobre 

visitants i el sector turístic de la destinació.  

OBJECTIU 9: INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES 

I SOSTENIBLES I PROMOCIÓ DE LA 

necessita infraestructures públiques i privades de qualitat en un 

entorn innovador. El sector ha d’optar per un model constructiu basat en els principis del 

e, en el qual els diferents grups i actors del mercat contribueixin a establir 

i la identitat cultural en matèria de construcció.  

aestructures urbanes i 

universal, així com de promoure la regeneració de les zones en declivi. Les inversions 

adequades en infraestructura verda (mitjans de transport més eficients, menys contaminació de 

ni i els espais oberts, etcètera) ha de conduir a ciutats més 

el conjunt d’habitants, sinó 

pràctica l’Objectiu 9 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

9.1. Desenvolupar iniciatives, projectes i directrius per consolidar i promoure infraestructures 

la planificació dels usos del sòl i el territori, la 

construcció, l’allotjament, la comunicació, la mobilitat, l’energia o el cicle de l’aigua.  

atraccions que genera el turisme.  
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9.3. Desenvolupar iniciatives i projectes capaços de mobilitzar l’ús de tecnologies de la informació 

per crear activitats de turisme responsable, així com models de gestió intel·ligents i sostenibles en 

matèria d’ús de recursos.       

9.4. Avaluar periòdicament i readaptar les eines de gestió urbana de manera que puguin fer front als 

efectes de l’ús intensiu dels recursos i la mobilitat del

 

OBJECTIU 11: DESTINACIONS

I PATRIMONI

 

El turisme ha d’ajudar les ciutats i els assentaments urbans a ser més inclusius, creatius, segurs, 

resilients i sostenibles. Una ciutat que no és bona per a

visita. 

El turisme sostenible s’ha de marcar com a objectiu la preservació de la memòria de les ciutats i el 

seu patrimoni cultural i natural, ja que són actius fonamentals dels quals depèn el turisme urbà.

El turisme sostenible ha d’avaluar qualsevol problema de seguretat relaciona

abordar-lo en totes les seves manifestacions específiques

entorn social, l’entorn natural i de la persona turista o

Les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en prà

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

objectius següents: 

11.1. Desenvolupar una planificació territorial estratègica a favor de la sostenibilitat del model de 

turisme, la seva integració territorial, urbana, social i ambiental. També ha d’incloure la protecció del 

patrimoni natural i cultural de la destinació, fent una atenció especial al patrimoni i

és summament vulnerable.  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9.3. Desenvolupar iniciatives i projectes capaços de mobilitzar l’ús de tecnologies de la informació 

per crear activitats de turisme responsable, així com models de gestió intel·ligents i sostenibles en 

9.4. Avaluar periòdicament i readaptar les eines de gestió urbana de manera que puguin fer front als 

efectes de l’ús intensiu dels recursos i la mobilitat del conjunt de turistes a la ciutat.

OBJECTIU 11: DESTINACIONS URBANES

I PATRIMONI 

El turisme ha d’ajudar les ciutats i els assentaments urbans a ser més inclusius, creatius, segurs, 

ents i sostenibles. Una ciutat que no és bona per a la seva ciutadania tampoc

marcar com a objectiu la preservació de la memòria de les ciutats i el 

, ja que són actius fonamentals dels quals depèn el turisme urbà.

El turisme sostenible ha d’avaluar qualsevol problema de seguretat relaciona

lo en totes les seves manifestacions específiques, procedents del mateix sector, 

de la persona turista o visitant.  

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 11 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

11.1. Desenvolupar una planificació territorial estratègica a favor de la sostenibilitat del model de 

integració territorial, urbana, social i ambiental. També ha d’incloure la protecció del 

patrimoni natural i cultural de la destinació, fent una atenció especial al patrimoni i

9.3. Desenvolupar iniciatives i projectes capaços de mobilitzar l’ús de tecnologies de la informació 

per crear activitats de turisme responsable, així com models de gestió intel·ligents i sostenibles en 

9.4. Avaluar periòdicament i readaptar les eines de gestió urbana de manera que puguin fer front als 

turistes a la ciutat.               

URBANES SOSTENIBLES 

El turisme ha d’ajudar les ciutats i els assentaments urbans a ser més inclusius, creatius, segurs, 

tampoc ho és per a qui la 

marcar com a objectiu la preservació de la memòria de les ciutats i el 

, ja que són actius fonamentals dels quals depèn el turisme urbà. 

El turisme sostenible ha d’avaluar qualsevol problema de seguretat relacionat amb el turisme i 

del mateix sector, del seu 

ctica l’Objectiu 11 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

11.1. Desenvolupar una planificació territorial estratègica a favor de la sostenibilitat del model de 

integració territorial, urbana, social i ambiental. També ha d’incloure la protecció del 

patrimoni natural i cultural de la destinació, fent una atenció especial al patrimoni intangible, perquè 
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11.2. Crear activitats i productes 

criteris d’autenticitat i d’integritat dels actius. 

11.3. Transferir el coneixement local associat a

través d’iniciatives i projectes relacionats amb el turisme

les activitats turístiques de la destinació. 

 

OBJECTIU 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

 

Un sector turístic que implementa pràctiques de consum i producció sostenibles ha de jugar un paper 

important en l'acceleració del canvi global cap a la sostenibilitat. Per fer

iniciatives d’economia circular a partir de l’

no només econòmicament, sinó també socialmen

sostenible han d'assegurar la implementació de

tota la cadena de serveis i activitat

Les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 12 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en 

objectius següents: 

12.1. Tenir una política de compres 

sostenibles en totes les seves operacions.

12.2. Assegurar la recollida selectiva i el reciclatge màxim dels residus g

de la destinació, així com la seva 

12.3. Reduir al mínim les aportacions externes i la generació de residus, de manera que es redueixi la 

dependència de la destinació generada pel turisme, 

12.4. Desenvolupar criteris de producció i 
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11.2. Crear activitats i productes turístics basats en el patrimoni cultural i natural,

criteris d’autenticitat i d’integritat dels actius.   

l coneixement local associat a les tradicions i el patrimoni cultural immaterial a 

es relacionats amb el turisme, de manera que es transfereix

les activitats turístiques de la destinació.  

OBJECTIU 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

Un sector turístic que implementa pràctiques de consum i producció sostenibles ha de jugar un paper 

important en l'acceleració del canvi global cap a la sostenibilitat. Per fer-ho, cal desenvolupar 

d’economia circular a partir de l’ús eficient dels recursos que porti a uns resultats millors, 

no només econòmicament, sinó també socialment i ambiental. Les accions d’una destinació urbana 

'assegurar la implementació de patrons de consum i producció sostenibles al llarg de 

ena de serveis i activitats turístiques, així com promoure l’economia circular. 

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 12 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en 

Tenir una política de compres que prioritzi i incentivi el consum de productes

sostenibles en totes les seves operacions. 

12.2. Assegurar la recollida selectiva i el reciclatge màxim dels residus generats per l'activitat turística 

de la destinació, així com la seva correcta eliminació.  

12.3. Reduir al mínim les aportacions externes i la generació de residus, de manera que es redueixi la 

stinació generada pel turisme,  augmentant el consum local. 

producció i consum responsable al llarg de tota 

natural, que respectin els 

les tradicions i el patrimoni cultural immaterial a 

es transfereixi i s'integri en 

OBJECTIU 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES 

Un sector turístic que implementa pràctiques de consum i producció sostenibles ha de jugar un paper 

ho, cal desenvolupar 

dels recursos que porti a uns resultats millors, 

es accions d’una destinació urbana 

patrons de consum i producció sostenibles al llarg de 

, així com promoure l’economia circular.  

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 12 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

el consum de productes i serveis locals i 

enerats per l'activitat turística 

12.3. Reduir al mínim les aportacions externes i la generació de residus, de manera que es redueixi la 

el consum local.  

tota la cadena de valor 
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turístic, en l’àmbit públic i privat. 

12.5. Potenciar la creació d’activitats econòmiques relacionades amb el foment de l’artesania, la 

gastronomia i la transmissió dels valors i els costums locals.

 

 

OBJECTIU 13: ADOPCIÓ URGENT DE MESURES 

CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

 

El turisme contribueix al canvi climàtic i, al mateix temps, també se’n veu afectat. Per tant, 

propi interès, el sector ha d’exercir un paper fonamental en la resposta

Per definició, les ciutats també són l’escenari principal de la batalla contra el canvi climàtic, de 

manera que el turisme urbà pot jugar un paper de referència a l'hora d'implemen

pràctica les polítiques globals relacionades amb el clima. Per fer

mobilitzar els recursos i la capacitat 

favorables per a les iniciatives de baixes emissi

àrees clau com ara la mobilitat sostenible, l’eficiència energètica i les energies renovables.

Les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 13 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

objectius següents: 

13.1. Elaborar programes i iniciatives 

destinació.   

13.2. Promoure la mobilitat sostenible a la destin

alternatius de mobilitat  amb emissió zero o baixes emissions.
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, en l’àmbit públic i privat.  

12.5. Potenciar la creació d’activitats econòmiques relacionades amb el foment de l’artesania, la 

stronomia i la transmissió dels valors i els costums locals. 

OBJECTIU 13: ADOPCIÓ URGENT DE MESURES 

CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

El turisme contribueix al canvi climàtic i, al mateix temps, també se’n veu afectat. Per tant, 

ha d’exercir un paper fonamental en la resposta global al canvi climàtic. 

Per definició, les ciutats també són l’escenari principal de la batalla contra el canvi climàtic, de 

manera que el turisme urbà pot jugar un paper de referència a l'hora d'implemen

pràctica les polítiques globals relacionades amb el clima. Per fer-ho, s’han de

la capacitat d’innovació del sector. També és essencial

favorables per a les iniciatives de baixes emissions de carboni per a un turisme urbà respectuós en 

àrees clau com ara la mobilitat sostenible, l’eficiència energètica i les energies renovables.

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 13 dels 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

13.1. Elaborar programes i iniciatives per a reduir i/o compensar la petjada de carboni de la 

13.2. Promoure la mobilitat sostenible a la destinació, incloent-hi el transport públic i 

amb emissió zero o baixes emissions. 

12.5. Potenciar la creació d’activitats econòmiques relacionades amb el foment de l’artesania, la 

OBJECTIU 13: ADOPCIÓ URGENT DE MESURES 

El turisme contribueix al canvi climàtic i, al mateix temps, també se’n veu afectat. Per tant, pel seu 

al canvi climàtic.  

Per definició, les ciutats també són l’escenari principal de la batalla contra el canvi climàtic, de 

manera que el turisme urbà pot jugar un paper de referència a l'hora d'implementar de manera 

ho, s’han de compartir actius i 

l sector. També és essencial crear marcs 

ons de carboni per a un turisme urbà respectuós en 

àrees clau com ara la mobilitat sostenible, l’eficiència energètica i les energies renovables. 

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 13 dels 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

compensar la petjada de carboni de la 

hi el transport públic i els sistemes 
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OBJECTIU 14: ÚS SOSTENIBLE DELS ECOSISTEMES 

AQUÀTICS I DELS RECURSOS MARINS PER A UN 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

 

El desenvolupament del turisme a les ciutats de la costa o de les ribes dels rius ha de ser part de la 

gestió integral de les zones costaneres per ajudar a protegir i a conservar els ecosistemes marins 

fràgils. També ha de funcionar com el vehicle per prom

Una destinació costanera i urbana sostenible ha d’implementar estratègies i mesures per conservar i 

restaurar els ecosistemes aquàtics i la seva biodiversitat 

Les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 14 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

objectius següents: 

14.1. Establir criteris, regulacions i iniciatives per controlar l'estat 

d’aigua, així com desenvolupar eines per prevenir la contaminació dels corrents d’aigua, llacs, 

pantans, aigües costaneres i mars de la destinació. 

14.2. Assegurar l’ús sostenible dels recursos marins i aquàtics en matèr

turisme, així com el seu gaudi en diferents activitats. 

14.3. Disposar de recursos informatius i de sensibilització per 

respecte envers els ecosistemes aquàtics dirigits a 

14.4. Desenvolupar activitats i serveis turístics sostenibles que fomentin l’ús respectuós de les 

platges i els entorns de costa i que transmetin

l’experiència turística. 
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OBJECTIU 14: ÚS SOSTENIBLE DELS ECOSISTEMES 

AQUÀTICS I DELS RECURSOS MARINS PER A UN 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

El desenvolupament del turisme a les ciutats de la costa o de les ribes dels rius ha de ser part de la 

gestió integral de les zones costaneres per ajudar a protegir i a conservar els ecosistemes marins 

fràgils. També ha de funcionar com el vehicle per promoure una economia blava. 

Una destinació costanera i urbana sostenible ha d’implementar estratègies i mesures per conservar i 

restaurar els ecosistemes aquàtics i la seva biodiversitat en front dels possibles impactes del turisme. 

de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 14 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

14.1. Establir criteris, regulacions i iniciatives per controlar l'estat i la qualitat de totes les masses 

d’aigua, així com desenvolupar eines per prevenir la contaminació dels corrents d’aigua, llacs, 

pantans, aigües costaneres i mars de la destinació.   

14.2. Assegurar l’ús sostenible dels recursos marins i aquàtics en matèria de la seva explotació per al 

turisme, així com el seu gaudi en diferents activitats.   

Disposar de recursos informatius i de sensibilització per augmentar el grau de consciència 

respecte envers els ecosistemes aquàtics dirigits a la població resident i visitant de la destinació. 

14.4. Desenvolupar activitats i serveis turístics sostenibles que fomentin l’ús respectuós de les 

platges i els entorns de costa i que transmetin els valors de la destinació i la seva identitat a través de 

OBJECTIU 14: ÚS SOSTENIBLE DELS ECOSISTEMES 

AQUÀTICS I DELS RECURSOS MARINS PER A UN 

El desenvolupament del turisme a les ciutats de la costa o de les ribes dels rius ha de ser part de la 

gestió integral de les zones costaneres per ajudar a protegir i a conservar els ecosistemes marins 

oure una economia blava.  

Una destinació costanera i urbana sostenible ha d’implementar estratègies i mesures per conservar i 

dels possibles impactes del turisme.  

de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 14 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

i la qualitat de totes les masses 

d’aigua, així com desenvolupar eines per prevenir la contaminació dels corrents d’aigua, llacs, 

ia de la seva explotació per al 

ar el grau de consciència i 

de la destinació.  

14.4. Desenvolupar activitats i serveis turístics sostenibles que fomentin l’ús respectuós de les 

els valors de la destinació i la seva identitat a través de 
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OBJECTIU 15: BIODIVERSITAT I PROTECCIÓ DELS 

ECOSISTEMES TERRESTRES I ELS PAISATGES URBANS 

NATURALS

 

El turisme sostenible a les ciutats pot tenir un paper decisiu en la protecció i la conservació de la 

biodiversitat in situ, així com a garantir el respecte pels ecosistemes terrestres a causa dels esforços 

per reduir els residus i el consum, pres

de sensibilització. 

Les destinacions sostenibles han

la restauració de paisatges urbans, la biodiversitat i la geodiversitat dins del sector del turisme. 

També hauran de promoure noves formes de compensació territorial basades en fluxos de valors eco 

sistèmics. 

Les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 15 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

objectius següents: 

15.1. Tenir sistemes per avaluar l’impacte ambiental d

els paisatges, incloses les zones urbanes

efectes adversos.   

15.2.  Comptar amb un inventari 

avaluació dels actius i de les atraccions turístics, inclosos els indrets naturals i 

ecològica, que proporcioni informació de la seva fragilitat i els nivells d’ús responsa

15.3. Assegurar la preservació de la fauna i la flora autòctones

introducció d’espècies exòtiques invasives i controlar la comercialització i l’exhibició de la vida 
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OBJECTIU 15: BIODIVERSITAT I PROTECCIÓ DELS 

ECOSISTEMES TERRESTRES I ELS PAISATGES URBANS 

NATURALS 

El turisme sostenible a les ciutats pot tenir un paper decisiu en la protecció i la conservació de la 

garantir el respecte pels ecosistemes terrestres a causa dels esforços 

per reduir els residus i el consum, preservar la fauna i la flora autòctones i augmentar

n de posar en pràctica estratègies i mesures pel que fa a la protecció i 

la restauració de paisatges urbans, la biodiversitat i la geodiversitat dins del sector del turisme. 

També hauran de promoure noves formes de compensació territorial basades en fluxos de valors eco 

olítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 15 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

15.1. Tenir sistemes per avaluar l’impacte ambiental del turisme sobre la biodiversitat

els paisatges, incloses les zones urbanes, i la capacitat d’anticipar els riscos ambientals i corregir 

Comptar amb un inventari de recursos naturals (fauna, flora, etcètera), així com amb una 

avaluació dels actius i de les atraccions turístics, inclosos els indrets naturals i 

, que proporcioni informació de la seva fragilitat i els nivells d’ús responsa

ió de la fauna i la flora autòctones, tenir la capacitat de regular la 

introducció d’espècies exòtiques invasives i controlar la comercialització i l’exhibició de la vida 

OBJECTIU 15: BIODIVERSITAT I PROTECCIÓ DELS 

ECOSISTEMES TERRESTRES I ELS PAISATGES URBANS 

El turisme sostenible a les ciutats pot tenir un paper decisiu en la protecció i la conservació de la 

garantir el respecte pels ecosistemes terrestres a causa dels esforços 

i augmentar les campanyes 

ies i mesures pel que fa a la protecció i 

la restauració de paisatges urbans, la biodiversitat i la geodiversitat dins del sector del turisme. 

També hauran de promoure noves formes de compensació territorial basades en fluxos de valors eco 

olítiques que hagi de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 15 dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els 

el turisme sobre la biodiversitat, els hàbitats i 

, i la capacitat d’anticipar els riscos ambientals i corregir 

recursos naturals (fauna, flora, etcètera), així com amb una 

avaluació dels actius i de les atraccions turístics, inclosos els indrets naturals i àrees de sensibilitat 

, que proporcioni informació de la seva fragilitat i els nivells d’ús responsable.   

, tenir la capacitat de regular la 

introducció d’espècies exòtiques invasives i controlar la comercialització i l’exhibició de la vida 
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salvatge de la destinació.   

15.4. Desenvolupar activitats de turisme sostenible i serveis que promoguin un ús respectuós del 

patrimoni natural i transmetre els valors de la destinació i la seva identitat a través de l’experiència 

turística. 

15.5. Habilitar eines per calcular balanços econòmics amb la fin

urbanístiques de fluxos de valors eco sistèmics. Promoure figures de planificació interterritorials i 

intermunicipals que permetin compensar àrees protegides d’un ecosistema

aprofitament urbanístic. 

  

 

 

 

 

OBJECTIU 16:  PROMOURE SOCIETATS INCLUSIVES I 

PACÍFIQUES PER A UN DESENVOLUPAMENT I UN 

TURISME SOSTENIBLES A LES CIUTATS

 

El turisme gira al voltant de múltiples trobades entre persones de diferents contextos culturals, 

especialment a les ciutats. Per tant, el sector es converteix en un escenari per a activitats amb un 

potencial enorme per promoure la tolerància i la comprens

En aquest context, el sector del turisme ha de promoure la tolerància i la comprensió multicultural i 

establir les bases per a societats més pacífiques. 

Entenent el turisme com un dret, els criteris d’equitat també 

de manera que es promoguin accions 

han d’emmarcar-se en  un model de govern

 

 
 

BIOSPHERE – BARCELONA 

22 

GOVERNANÇA I SOSTENIBILITAT 

tivitats de turisme sostenible i serveis que promoguin un ús respectuós del 

patrimoni natural i transmetre els valors de la destinació i la seva identitat a través de l’experiència 

15.5. Habilitar eines per calcular balanços econòmics amb la finalitat de posar en marxa polítiques 

urbanístiques de fluxos de valors eco sistèmics. Promoure figures de planificació interterritorials i 

intermunicipals que permetin compensar àrees protegides d’un ecosistema, des d’àrees de major 

OBJECTIU 16:  PROMOURE SOCIETATS INCLUSIVES I 

PACÍFIQUES PER A UN DESENVOLUPAMENT I UN 

TURISME SOSTENIBLES A LES CIUTATS 

El turisme gira al voltant de múltiples trobades entre persones de diferents contextos culturals, 

especialment a les ciutats. Per tant, el sector es converteix en un escenari per a activitats amb un 

potencial enorme per promoure la tolerància i la comprensió multicultural.  

En aquest context, el sector del turisme ha de promoure la tolerància i la comprensió multicultural i 

establir les bases per a societats més pacífiques.  

el turisme com un dret, els criteris d’equitat també s’han d’estendre a

de manera que es promoguin accions com el turisme inclusiu. Les accions d’una destinació sostenible 

un model de governança participatiu, inclusiu i sostenible

tivitats de turisme sostenible i serveis que promoguin un ús respectuós del 

patrimoni natural i transmetre els valors de la destinació i la seva identitat a través de l’experiència 

alitat de posar en marxa polítiques 

urbanístiques de fluxos de valors eco sistèmics. Promoure figures de planificació interterritorials i 

, des d’àrees de major 

OBJECTIU 16:  PROMOURE SOCIETATS INCLUSIVES I 

PACÍFIQUES PER A UN DESENVOLUPAMENT I UN 

 

El turisme gira al voltant de múltiples trobades entre persones de diferents contextos culturals, 

especialment a les ciutats. Per tant, el sector es converteix en un escenari per a activitats amb un 

En aquest context, el sector del turisme ha de promoure la tolerància i la comprensió multicultural i 

estendre al conjunt de turistes 

es accions d’una destinació sostenible 

participatiu, inclusiu i sostenible de la destinació; i 
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de promoció d’una cultura de la p

de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 16 dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els objectius següents:

16.1. Tenir un sistema de govern

especialment en l’àmbit local, que p

responsabilitats de cada part  

ciutadana.   

16.2. Tenir un sistema d’indicadors que s'adaptin a les característiques de la destinació, que permeti 

el monitoratge i l’avaluació de la millora contínua 

components. 

16.3. Disposar de mecanismes per controlar, mesurar i reportar públicament dades sobre la 

satisfacció de la població resident i visitant respecte a l’activitat turística de la destinació.

16.4.Proporcionar al conjunt de 

comunitats d’acollida sobre els 

turístic de la destinació. 

16.5. Desenvolupar una estratègia turística a través de la qual la 

compromisos sostenibles, que  

habituals entre els i les turistes.  

16.6. Tenir pràctiques o polítiques consolidades per prevenir qualsevol tipus d’explo

sector turístic de la destinació. 

16.7. Avaluar i regular periòdicament les noves activitats turístiques disruptives a la ciutat, 

especialment aquelles que facin perillar els drets fonamentals de

16.8.Integrar el marketing turístic de la ciutat i l’estratègia de comunicació, reputació i promoció de 

la ciutat per garantir la sostenibilitat

16.9. Procurar la integració de les polítiques d’ordenació, finançament, comunicació i promoció 
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una cultura de la pau i el diàleg intercultural a les destinacions. Les polítiques que hagi 

de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 16 dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els objectius següents:

16.1. Tenir un sistema de governança de la destinació que inclogui totes les parts interessade

especialment en l’àmbit local, que promogui la col·laboració publico privada i 

 estiguin clarament definits, incloent-hi el sistema de participació

16.2. Tenir un sistema d’indicadors que s'adaptin a les característiques de la destinació, que permeti 

l’avaluació de la millora contínua i els impactes turístics en la sostenibilitat dels 

Disposar de mecanismes per controlar, mesurar i reportar públicament dades sobre la 

satisfacció de la població resident i visitant respecte a l’activitat turística de la destinació.

 visitants informació actualitzada, clara, veraç i 

comunitats d’acollida sobre els espais, itineraris, establiments, serveis i infraestructures d’interès 

. Desenvolupar una estratègia turística a través de la qual la destinació accepti l’aplicació de 

 ha d’estar accessible i disponible públicament en les llengües

    

Tenir pràctiques o polítiques consolidades per prevenir qualsevol tipus d’explo

Avaluar i regular periòdicament les noves activitats turístiques disruptives a la ciutat, 

especialment aquelles que facin perillar els drets fonamentals de la ciutadania i les empreses.

l marketing turístic de la ciutat i l’estratègia de comunicació, reputació i promoció de 

la ciutat per garantir la sostenibilitat de la destinació. 

16.9. Procurar la integració de les polítiques d’ordenació, finançament, comunicació i promoció 

es polítiques que hagi 

de desenvolupar una destinació per posar en pràctica l’Objectiu 16 dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els objectius següents: 

les parts interessades, 

privada i on el paper i les 

hi el sistema de participació 

16.2. Tenir un sistema d’indicadors que s'adaptin a les característiques de la destinació, que permeti 

la sostenibilitat dels seus 

Disposar de mecanismes per controlar, mesurar i reportar públicament dades sobre la 

satisfacció de la població resident i visitant respecte a l’activitat turística de la destinació. 

 respectuosa amb les 

espais, itineraris, establiments, serveis i infraestructures d’interès 

destinació accepti l’aplicació de 

disponible públicament en les llengües més 

Tenir pràctiques o polítiques consolidades per prevenir qualsevol tipus d’explotació dins del 

Avaluar i regular periòdicament les noves activitats turístiques disruptives a la ciutat, 

i les empreses. 

l marketing turístic de la ciutat i l’estratègia de comunicació, reputació i promoció de 

16.9. Procurar la integració de les polítiques d’ordenació, finançament, comunicació i promoció 



BIOSPHERE 

 

turística de manera que totes pivotin entorn a una estratègia compartida basada en els pilars de la 

sostenibilitat.  

16.10.Promoure la construcció d’un relat turístic de ciutat inclusiva i plural

principis de la sostenibilitat urbana. 

16.11. Disposar d’un sistema de coneixement i intel·ligència relacionat amb la gestió i l’activitat 

turística de la destinació, de manera que permeti una presa 

sostenibilitat de l’activitat turística.

 

 

OBJECTIU 17:  COOPERACIÓ EN

SOSTENIBLE

 

Atès el caràcter transversal i la capacitat de penetrar en el teixit urbà, el turisme és capaç de reforçar 

les associacions publico privades

regionals i locals-  per contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides 

i altres objectius comuns. 

La contribució activa del turisme al desenvolupament sostenible pressuposa necessàriament la 

participació i la col·laboració tant dels actors públi

turística de la ciutat. Aquest concert

en tots els àmbits, tant localment com internacionalment. 

La governança sostenible d’una destinació, més 

administracions, és un dels principals reptes actuals. 

La construcció d’aliances a favor de la sostenibilitat turística entre territoris i destinacions enfocades 

a revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desen

desenvolupar aquest objectiu. 
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manera que totes pivotin entorn a una estratègia compartida basada en els pilars de la 

16.10.Promoure la construcció d’un relat turístic de ciutat inclusiva i plural, fonamentat en els 

principis de la sostenibilitat urbana.  

ar d’un sistema de coneixement i intel·ligència relacionat amb la gestió i l’activitat 

turística de la destinació, de manera que permeti una presa objectiva de decisions orientada

sostenibilitat de l’activitat turística. 

OBJECTIU 17:  COOPERACIÓ EN 

SOSTENIBLE 

Atès el caràcter transversal i la capacitat de penetrar en el teixit urbà, el turisme és capaç de reforçar 

publico privades i d'involucrar diverses parts interessades -nacionals, int

per contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides 

La contribució activa del turisme al desenvolupament sostenible pressuposa necessàriament la 

participació i la col·laboració tant dels actors públics com dels privats involucrats en l’activitat 

de la ciutat. Aquest concert s’ha de basar en mecanismes de cooperació 

en tots els àmbits, tant localment com internacionalment.  

sostenible d’una destinació, més enllà de les competències dels governs i de les 

administracions, és un dels principals reptes actuals.  

a favor de la sostenibilitat turística entre territoris i destinacions enfocades 

Mundial per al Desenvolupament Sostenible representa una guia per 

manera que totes pivotin entorn a una estratègia compartida basada en els pilars de la 

, fonamentat en els 

ar d’un sistema de coneixement i intel·ligència relacionat amb la gestió i l’activitat 

objectiva de decisions orientada a la 

 EL TURISME 

Atès el caràcter transversal i la capacitat de penetrar en el teixit urbà, el turisme és capaç de reforçar 

nacionals, internacionals, 

per contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides 

La contribució activa del turisme al desenvolupament sostenible pressuposa necessàriament la 

cs com dels privats involucrats en l’activitat 

s’ha de basar en mecanismes de cooperació i associació eficaços 

enllà de les competències dels governs i de les 

a favor de la sostenibilitat turística entre territoris i destinacions enfocades 

volupament Sostenible representa una guia per 
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Les polítiques que hagi de desenvolupar una destinació urbana per contribuir als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els objectiu

17.1. Formar part de xarxes, projectes o associacions mundials i regionals per al 

en qualsevol dels seus aspectes. 

17.2. Millorar la capacitat de promoure i de facilitar l’intercanvi

dins de la destinació i a través d’experiències externes, que fomentin la reproducció de casos reeixits 

en el turisme sostenible local.   

17.3. Desenvolupar iniciatives de cooperació amb institucions acadèmiques o altres

convenis públics o privats, per fomentar la innovació en el desenvolupament sostenible del turisme 

en totes les zones, inclosa la gestió i l’avaluació del coneixement com a recurs turístic. 

 

 

 
 

BIOSPHERE – BARCELONA 

25 

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació urbana per contribuir als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els objectiu

17.1. Formar part de xarxes, projectes o associacions mundials i regionals per al 

en qualsevol dels seus aspectes.   

17.2. Millorar la capacitat de promoure i de facilitar l’intercanvi de bones pràctiques i coneixements 

dins de la destinació i a través d’experiències externes, que fomentin la reproducció de casos reeixits 

 

17.3. Desenvolupar iniciatives de cooperació amb institucions acadèmiques o altres

convenis públics o privats, per fomentar la innovació en el desenvolupament sostenible del turisme 

en totes les zones, inclosa la gestió i l’avaluació del coneixement com a recurs turístic. 

es polítiques que hagi de desenvolupar una destinació urbana per contribuir als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides han d’estar en línia amb els objectius següents: 

17.1. Formar part de xarxes, projectes o associacions mundials i regionals per al turisme sostenible 

de bones pràctiques i coneixements 

dins de la destinació i a través d’experiències externes, que fomentin la reproducció de casos reeixits 

17.3. Desenvolupar iniciatives de cooperació amb institucions acadèmiques o altres entitats, ja sigui 

convenis públics o privats, per fomentar la innovació en el desenvolupament sostenible del turisme 

en totes les zones, inclosa la gestió i l’avaluació del coneixement com a recurs turístic.   


