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• Adaptació a les tendències dels mercats 

• Definició de les línies estratègiques i plans d’acció

• Establiment d’indicadors 

• Benchmarking i treball en xarxa amb els agents turístics  

de la zona i amb les destinacions associades 

• Màrqueting



El turisme sostenible una tendència a l’alça
Canvis en els estils de vida i de consum



http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/81259

El 94% dels europeus consideren que 
protegir el medi ambient és 
important  per ells, personalment.

Quatre de cada cinc europeus consideren 
que els problemes ambientals tenen 
un impacte en la seva vida quotidiana 
i la salut.

El canvi climàtic, la contaminació de 
l’aire , els residus i la contaminació 
de les aigües (rius, llacs, aigües 
subterrànies, mar,.. ), l’ús de pesticides 
i la pèrdua de biodiversitat, són els 
principals problemes.

Eurobaròmetre 2017

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/81259


https://ecomobility.org/wp-content/uploads/2017/10/REPORT-2017_Final_web_.pdf

Amb més del 70% dels ciutadans de la UE que viuen en zones urbanes, la 
mobilitat urbana s'ha convertit en un factor important en la qualitat de vida

El trànsit i les infraestructures de transport influeixen enormement en el medi 
ambient, la salut, la igualtat social i el desenvolupament econòmic. Al mateix 
temps, les noves solucions de mobilitat representen l'avantguarda de la innovació 
tecnològica i social.

Paris. Només 36.8% de les famílies tenen cotxe propi

London. Només 40% de les famílies tenen cotxe propi

Copenhague. Només 29% de les famílies tenen cotxe propi

https://ecomobility.org/wp-content/uploads/2017/10/REPORT-2017_Final_web_.pdf


Canvi de valors  de la nostra societat que 
tendeix cap a la calma, el silenci, el temps, el 
medi ambient, la salut i la sostenibilitat. I 
aquest canvi de valors és crucial per al 
turisme

www.lohas.com.au/what-lohas

http://www.lohas.com.au/what-lohas




• Els viatgers prefereixen empreses que es gestionin de forma 
«green» o «eco-friendly».

• Consideren que les empreses turístiques han de ser «sostenibles» 
igual que esperen tenir wifi gratuït o check-in online.

• El 66% dels consumidors estaria disposat a pagar més a marques 
que acrediten implicació en valors socials i mediambientals (2015, 
+11% sobre any anterior).

www.responsibletravel.org/whatWeDo/The_Case_for_Responsible_Travel_2016_Final.pdf

http://www.responsibletravel.org/whatWeDo/The_Case_for_Responsible_Travel_2016_Final.pdf


https://www.cbi.eu/node/2451/pdf/

2 CATEGORIES DE “VIATGERS SOSTENIBLES”:

Més de 1 viatger 
sobre 10 reserva 
viatges sostenibles.

Generalment tenen 
nivells educatius alts i 
situació 
socioeconòmica 
elevada, n’hi ha de 
totes les edats i han 
viatjat molt. 

Provenen sobretot dels 
països més 
desenvolupats del 
nord i oest  d’Europa 

• Viatgers “convençuts” a favor de la 
sostenibilitat

Segment petit però amb molt interès.
Expectatives molt altes.  Vigilants al “greenwashing” 

• Viatgers “soft” a favor de la sostenibilitat

És el grup més nombrós, amb un potencial de 
creixement molt important. 

No han de ser molt entesos en turisme sostenible però 
ho prefereixen ja que ho associen a  fer el 
“correcte”.  

Confien en tour operadors per proveir aquest tipus 
de vacances. De fet 66% dels viatgers europeus opinen 
que la responsabilitat de vacances sostenibles recau en 
les agències de viatges.

https://www.cbi.eu/node/2451/pdf/


• Milennials, Viejennials, generacions X y Z

GWHOPs-Green wealthy healthy old people



Facts about Sustainable 
Copenhagen

The world's first carbon-neutral capital 
by 2025. 

2014, Copenhagen European Green 
Capital.

In Copenhagen there are more than 5 
bikes for every car.

Over 70% of all the city’s hotel rooms 
hold an official eco-certification.

Organic food make up 24% of the total 
food sale in Copenhagen, which is the 
highest in Denmark.

88% of the food consumption in the City 
of Copenhagen’s public institutions is 
organic.

75% of all Copenhagener's take the 
bike all year round.

Only 29% of the households in 
Copenhagen own a car.

41% of the commuters living in 
Copenhagen use their bicycles going to 
work or school in Copenhagen

All taxis in Copenhagen have racks for 
carrying two bikes.

In Copenhagen you can bring your bike 
on S-trains for free.

http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/sustainable-holidays/sustainable-copenhagen
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2014-copenhagen/
https://www.visitcopenhagen.com/file:/C:/Users/asj/Downloads/cykelregnskab-2012-dkpdf-_1027.pdf
https://www.sondagsavisen.dk/oekoavisen/2018-02-19-kobenhavn-er-danmarks-oko-hovedstad/
https://www.kk.dk/nyheder/ny-opgoerelse-koebenhavn-er-danmark-stoerste-kommunale-oeko-koekken
https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavn-saetter-ny-cykelrekord
https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavn-saetter-ny-cykelrekord


https://www.visitcopenhagen.com
/copenhagen/activities/go-green-
sustainability-guide

https://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/activities/go-green-sustainability-guide
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76% de los viajeros españoles consideran necesario tomar decisiones sostenibles. 

60%  están más decididos a tomar decisiones de viaje sostenibles que hace un año

77%  intención de elegir un alojamiento respetuoso con el medio ambiente.(62% en 2016)

82%  no saben si existen eco etiquetas que los distingan.

68%  se sentiría mejor si supiera que su alojamiento tiene una eco etiqueta

53%  las webs de reserva deberían incluir un filtro para buscar empresas sostenibles

42%  quiere recibir consejos de las empresas para ser más ecológicos

55%  interesados en compensar la huella de carbono en su alojamiento

75%  busca experiencias auténticas y representativas de la cultura local

Booking.com publica los resultados clave de su informe de 2019 sobre turismo sostenible

https://news.booking.com/bookingcom-publica-los-resultados-clave-de-su-informe-de-2019-sobre-turismo-sostenible-segun-el-76-de-los-viajeros-
espanoles-es-necesario-tomar-decisiones--sostenibles-para-preservar-el-planeta-para-las-futuras-generaciones/

https://news.booking.com/bookingcom-publica-los-resultados-clave-de-su-informe-de-2019-sobre-turismo-sostenible-segun-el-76-de-los-viajeros-espanoles-es-necesario-tomar-decisiones--sostenibles-para-preservar-el-planeta-para-las-futuras-generaciones/


1.- Empresas mobile first… porque los clientes ya lo son

2.- Un millón de experiencias

3.- Potenciar la sostenibilidad

4.- Usar el poder del marketing de las organizaciones de turismo

5.- Innovar… aunque suponga equivocarse

Los expertos lo tienen claro: “El que no invierte en sostenibilidad pierde en competitividad”, 
como ha afirmado Soraya Romero, directora de Sostenibilidad del Grupo Iberostar para EMEA (Europa, 
Oriente Medio y África), en el Seminario INTO celebrado la pasada semana en Palma.

https://www.hosteltur.com/tag/sostenibilidad
https://www.hosteltur.com/tag/iberostar
https://www.hosteltur.com/tag/into


El turisme sostenible una tendència a l’alça

Les institucions turístiques públiques i 
privades promouen els valors de la 

sostenibilitat



Segons la Comissió Europea, les tendències del turisme en el futur es 
caracteritzaran per:

• demanda d‘experiències saludables i singulars, en entorns sostenibles; 

• disseny de productes dirigits a públics objectiu molt més segmentats;

• model de turisme i mobilitat alineats amb la lluita contra el canvi climàtic; 

• estreta relació entre activitat física, salut i benestar, que afavoreix al 
turisme actiu; 

• grans oportunitats per comunicar i comercialitzar a gran escala a través 
de les TIC.



http:/ / www.europarl.europa.eu/ RegData/ etudes/ STUD/ 2019/ 629200/ IPOL_STU(2019)629200_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629200/IPOL_STU(2019)629200_EN.pdf


la integració en la gestió empresarial dels problemes generats pel canvi climàtic,
donant suport a la transició a una economia baixa en carboni, reforçant la capacitat de

resiliència a nivell local als efectes de l'escalfament global del planeta, promovent el
valor dels viatges responsables i l'ecologia en la cadena de valor dels
productes.

www.wttc.org

2015:

Segons World Travel Tourism Council, les tendències pels propers 20 anys es 
caracteritzaran per

http://www.wttc.org/


Elements clau del turisme sostenible

Estratègia de 
sostenibilitat 

Condicions de 
treball dignes

Inclusió social 
i eliminació 

de la pobresa

Conservació 
del patrimoni 

cultural i 
natural

Competitivitat

Creix entre els líders locals la consciència de que assegurar la sostenibilitat 
ambiental i cultural no és només una política responsable, sinó també 
una estratègia econòmica a llarg termini. Jonathan Tourtellot, National 

Geographic Fellow Emeritus



SOSTENIBILITAT

SINGULARITAT

SEGMENTACIÓ

QUALITAT/PREU 

TECNOLOGIA
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Oportunitats i beneficis per a les destinacions i 
les empreses



• Estalvi i eficiència dels recursos

• Mobilitat

• Integració amb l’entorn i amb la 
població local

• Valoració del producte local

• Co-responsabilitat.  Visitor’s
payback

• Condicions laborals

www.nfi.at/dmdocuments/labelguide_en.pdf

http://www.nfi.at/dmdocuments/labelguide_en.pdf


https://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/territori/turisme-sostenible

https://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/territori/turisme-sostenible


https://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/territori/turisme-sostenible

https://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/territori/turisme-sostenible


https://parcs.diba.cat/web/turisme-sostenible-als-espais-naturals

https://parcs.diba.cat/web/turisme-sostenible-als-espais-naturals


https://turismo.euskadi.eus/es/

https://turismo.euskadi.eus/es/


http://www.breconbeacons.org/

http://www.breconbeacons.org/


https://www.breconbeacons.org/discover/green-
thinking-in-the-brecon-beacons-national-park/20-ways-
to-make-your-visit-to-the-brecon-beacons-national-
park-greener

https://www.breconbeacons.org/discover/green-thinking-in-the-brecon-beacons-national-park/20-ways-to-make-your-visit-to-the-brecon-beacons-national-park-greener


Genera prestigi

Genera estalvi

Fa evident el compromís
social



Totes les instal·lacions de l’edifici
es gestionen amb sistemes
domòtics i monitors des de
recepció.

• Il·luminació

• Climatització

• Recuperació de aigües grises

• Recollida neumàtica de 
residus

• PMS/BMS

• Façana

• Dispositius Smartwatts.

https://twentytu.com/ca/eco-alberg

https://twentytu.com/ca/eco-alberg


http://www.lasaldelvarador.com/

http://www.lasaldelvarador.com/


http://www.lasaldelvarador.com/

http://www.lasaldelvarador.com/


https://www.greenpearls.com/hotels/oceano-hotel-health-spa

https://www.greenpearls.com/hotels/oceano-hotel-health-spa


www.greenpearls.com/meet-us

http://www.greenpearls.com/meet-us


www.tripadvisor.es/GreenLeaders

http://www.tripadvisor.es/GreenLeaders


www.inntravel.co.uk/slow/about-slow

http://www.inntravel.co.uk/slow/about-slow


http://tarannaresponsable.com/

http://tarannaresponsable.com/


http://barcelonaforumdistrict.com/wp-content/uploads/memoria-2018.pdf

http://barcelonaforumdistrict.com/wp-content/uploads/memoria-2018.pdf


https://www.gratitudpallars.cat/

https://www.gratitudpallars.cat/


www.decaba.com

www.twitter.com/DCBTurisme

www.facebook.com/DCBTur isme

www.l inkedin.com/company/dcb-tur ismo-y-desarro l lo- local

http://www.decaba.com/
http://www.twitter.com/DCBTurisme
http://www.linkedin.com/company/dcb-turismo-y-desarrollo-local

