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• 447 hotels i 59.070 places 
• 45 càmpings i 32.859 places 
• 160 turisme rural i 1.300 places 
 
 
• 3,7 milions de visitants 
• 10 milions de pernoctacions 
• Grau d’ocupació mitjà 70,4% 
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PROCEDÈNCIA * % De la demanda en hotels 

                     Dades globals comarques de Barcelona 

OFERTA: 

DEMANDA: 

DADES 2016 
Font: Idescat, LABTurisme 
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Del 12 al 21 de maig de 2017 
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JORNADES PROFESSIONALS 
 

16 de maig 
Terrassa 

 
TURISME ESPORTIU: PRESENT I 

FUTUR A COSTA BARCELONA 

17 de maig 
Vilafranca del Penedès 

 
ENOTURISME I SOSTENIBILITAT A 

COSTA BARCELONA 

19 de maig 
Granollers 

 
NATURA I SOSTENIBILITAT  LA 
VISIÓ DE L'ECOMÀRQUETING 



FAM I BLOGTRIPS 
 

WORKSHOP 
 

18 de maig  
Arenys de Munt 

TROBADA DE BLOGGERS  
 

18 de maig  
Santa Coloma de Cervelló Del 15 al 18 de maig  





Barcelona també és natura 
 

 
Responsable de Turisme de Natura 

Diputació de Barcelona 

Sra. Mercè José 
@dmercejp 



Conducció i moderació 
 

 
 
 

 
Assessor en ecoturisme i fundador de 

 l'empresa ēleMents, muntanyes d’idees. 
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Sr. Xavier Cazorla 
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Què entenem per sostenibilitat? 
 

 
 
 

 
Directora del Grup Habitat Futura 
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Sra. Celia Galera 
 



Grupo Habitat Futura 
 

Difusió edificació sostenible 



 
TOP 10 MEJORES PROYECTOS” 

MEJORES PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y REHABILITACIÓN HOTELERA EN ESPAÑA Máximo reconocimiento y 
difusión  

mediante las plataformas de 
las entidades convocantes. 

 



¿Sostenibilitat? 

social econòmic 

medioambiental 

que assegura les necessitats del present sense comprometre les 
necessitats de les futures generacions 



HOTELS –TURISME 
SOSTENIBLE? 







CRITERIS DE VALORACIÓ 
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BENEFICIS QUE APORTA LA SOSTENIBILTAT  



BENEFICIS QUE APORTA LA SOSTENIBILTAT  



“Quasi la meitat dels consumidors mundials estan disposats a 
pagar més pels productes d`empreses que demostren un 
compromís amb la Responsabilitat Social”  
(Nielson,2012). 



“El 90% dels viatgers escollirien un hotel sostenible”  
“El 34% estaria disposat a pagar més per allotjar-se en ell” 
 
(Tripadvisor) 
(Global Sustainable Tourism Council) 













BENEFICIS  GENERALS QUE APORTA LA SOSTENIBILITAT 



TURISME SOSTENIBLE 
 

Segons l'Organització Mundial del Turisme (OMT), es 
considera turisme sostenible aquell "que té plenament en 
compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, 
socials i mediambientals per satisfer les necessitats dels 
visitants, de la indústria, de l'entorn i de les comunitats 
amfitriones ". 



¿CÓM CONTRIBUEIX UN HOTEL A GENERAR DESTINACIÓ TURÍSTICA? 
 

• nou tipus de model turista 
 
• informat i format 
 
• estil de vida “healthy”,  ús de proveïdors eco 
 
• connectat a xarxes socials. Comentaris, recomana i prescriu 
 
 

 



Bioclimatisme 

Eficiència energètica 

2 grans factors 

Sistemes passius i de disseny 

Sistemes actius e instal·lacions 



La despesa anual mitjana 
d’energia és de 800€ 



2. Reduïr la demanda 

“La energia més econòmica és la que no s’arriba a consumir” 

3. Eficiència energètica 

1. Bon ús i gestió 

4. Energies renovables 

Orde:   



Sistemes passius 



Consells 

aïllament 

Millorar l'aïllament comporta estalvis 
del 30% en calefacció i aire 

condiciona't.  

Coberta exterior 
murs 
acústica 



tancaments 

Entre el 25% i el 30% de les 
nostres necessitats de calefacció 
són degudes a les pèrdues de 
calor per les finestres 

vidres 

carpinteria Conductivitat tèrmica del ferro o 
alumini 
Millor fusta o pvc 



cortines 

automatismes 



ventilació 



Sistemes actius – eficiència energètica 



CONSELLS 
 
1. Sistemes de calefacció 
2. Sistemes ACS 
3. Il·luminació 
4. Electrodomèstics 
5. Aire condiciona't 



http://turismososteniblemedia.com/ 
 

http://turismososteniblemedia.com/


MOLTES GRÀCIES 



Iniciatives de turisme sostenible a Costa Barcelona 
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Sílvia Vinyarta. Propietària Masia Can Pascol. @silviavinyarta 
 
Mariona Mallafré. Comms & Marketing Manager en Mas Salagros 
EcoResort. 
@massalagrosecoresort 
 
Evarist March. Biòleg i guia naturalista, formador i consultor 
especializat en gastrobotànica, salut i Ecoturisme. 
@naturalwalks 
 
Elena Boadas. Directora de l’Àrea d’Educació i formació a la 
Fundació CRAM. @crampress 



Sílvia Vinyarta 

Masia Cal Pascol 

 



MARIONA MALLAFRÉ 
MARKETING & COMMS MANAGER 

MAS SALAGROS ECORESORT 
 

mmallafre@massalagros.com                @massalagrosecoresort 



Evarist March 

Naturawalks · @naturalwalks 

 



Elena Boadas  

Fundació CRAM 



Iniciatives de turisme sostenible a Costa Barcelona 
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Mercats i tendències en turisme sostenible 
 

 
 
 

 
Doctora en Geografia, Planificació Territorial i Gestió 

Ambiental. Docent de matèries relacionades amb  
el turisme sostenible i investigadora. 
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Sra. Anna Torres Delgado 



MERCATS I TENDÈNCIES EN 

TURISME SOSTENIBLE 

 
Dra. Anna Torres Delgado 

Jornada professional sobre natura i sostenibilitat a Costa de Barcelona. 
Visió Ecomàrqueting 



La sostenibilitat: Condició indissociable del turisme 

contemporani 

TURISME 
 

...de la indústria neta 

       .... a l’impacte ambiental 

 



La sostenibilitat: Condició indissociable del turisme 

contemporani 

Impactes del turisme 
 

Derivats de la dualitat del territori 

 Substrat a on es desenvolupa l’activitat turística 

 però alhora recurs turístic en si mateix 

 

Protecció entorn = viabilitat de l’activitat a llarg termini 

 

 

 



Font: Avaluació de la sostenibilitat del turisme a l’Alt Pirineu i Aran (CADS, 2004) 

TERRITORI 

TURISME 

(infraestructures, serveis, turistes, 

visitants) 

Impacte + Beneficis socials,    econòmics i 

ambientals 

Millora de la qualitat dels 

recursos turístics 

Sobreexplotació de recursos, 

degradació…. 
Impacte - Empitjorament dels recursos 

i productes turístics 

La sostenibilitat: Condició indissociable del turisme 

contemporani 



La sostenibilitat: Condició indissociable del turisme 

contemporani 

Crisi model turístic tradicional 

     

  Conscienciació ambiental de la societat 
 

 Canvis en la demanda (preferències i pautes de consum) 

 PERÒ... Sostenibilitat és + que cura de l’entorn natural, és  inclusió social, 
recuperació cultural, lluita contra la pobresa... 

  

Valor de preservació ambiental i sociocultural dels territoris 

 

Rebuig de la massificació 



Què suposa la sostenibilitat pel sector turístic? 



El Valor de la sostenibilitat 

 

Valor afegit al producte turístic  

 Element diferenciador – avantatge competitiu 

  Qualitat en l’experiència 
 

Valor pel territori i l’empresa 

  Compromís ètic 

  Eficiència i estalvi  



Tendències que afavoreixen el desplegament 

Turisme Sostenible 



 Canvis generacionals 

 Augment de l’urbanització 

 Cerca d’experiències autèntiques i personalitzades 

 Ambientalització 

 Servei al client 

Tendències que afavoreixen el desplegament 

Turisme Sostenible 



Perfil del turista sostenible 



Perfil del turista sostenible 

Interactiu 

Vivencial 

Conscienciat 

ambiental i socialment 

Viatger 

responsable 

Font: Center for Responsible Travel, 2009 



Perfil del turista sostenible 

 El “Millor preu” NO és el factor principal a l'hora d'escollir un 

producte davant d'un altre 

 En la reserva de les seves vacances tenen en compte productes i 

serveis turístics que siguin PRO-SOSTENIBLES 

 Disposició per realitzar un ESFORÇ per adoptar una conducta 

sostenible  

 



Font: Eurobarómetro del 2015 (Comisión Europea, 2015) 

Fins a quin punt són rellevants la sostenibilitat i els criteris mediambientals a l'hora d'escollir el lloc 

de vacances? 

46% 



Marquèting sostenible  

(o com posar en valor la sostenibilitat)  



Marquèting sostenible  

(o com posar en valor la sostenibilitat)  

Objectiu: 

Crear una major consciencia sobre productes pro-sostenibles per influir en 
conducta de compra dels turistes 

 

Funcions:  

 Plasmar el caràcter autèntic i els atributs d’una destinació per aconseguir un 
vincle més fort 

 Informar als turistes sobre les potencials repercussions de la seva activitat en 
la destinació 

 Proveir d’informació sobre les avantatges de la sostenibilitat en els productes 
turístics 



El màrqueting turístic ha de ser original i creatiu. 

 Mostrar compromís amb la sostenibilitat de l'oferta turística i els 

productes i serveis que la conformen (mitjançant l'etiquetatge o les 

certificacions) 

 Il·lustrar la singularitat del producte, mitjançant imatges i/o missatges 

personalitzats 

Marquèting sostenible  

(o com posar en valor la sostenibilitat)  



Oferta sostenible 

Bones pràctiques i comercialització 



Bones pràctiques 

Portals d’intercanvi d’experiències 



Bones pràctiques 

Portals d’intercanvi d’experiències 



Bones pràctiques 

Portals d’intercanvi d’experiències 



Comercialització 

Portals de comercialització 



Comercialització 

Portals de comercialització 



Reptes pel turisme en els propers anys 



Reptes pel turisme en els propers anys 

 

ACONSEGUIR una activitat sostenible social, ambiental i 

econòmicament 
 

 Noves destinacions  desenvolupament sota criteris de sostenibilitat 

 Destinacions existents i madures  reconversió estructural basada en 

la qualitat i no en la quantitat 



Reptes pel turisme en els propers anys 

 Incorporar criteris de sostenibilitat en tota la cadena de producció i consum 
turístic 

 TTOO 

 Empreses d’allotjament, restauració, transport... 

 Gestors públics i privats 

 Agents socials (residents i turistes) 

 

 Superar la “moda sostenible” i entendre la sostenibilitat com una necessitat 
per a garantir el manteniment de l’activitat a llarg termini 
 

“El turisme serà sostenible o no serà” 

 



Mercats i tendències en turisme sostenible 
 

 
 
 

 
Doctora en Geografia, Planificació Territorial i Gestió 

Ambiental. Docent de matèries relacionades amb  
el turisme sostenible i investigadora. 
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La visió de la demanda 

NATURA I SOSTENIBILITAT A COSTA BARCELONA. VISIÓ ECOMÀRQUETING 
 

#costabarcelonaweek - @bcnmoltmes 

Susana Conde. Fundadora i directora d’Agrotravel Turismo 
Responsable, una agència i consultoria especialitzada en Turisme 
Responsable i Sostenible. @agrotravel 
 
Angeles Parra. Presidenta Associació Vida Sana i Directora 
de BioCultura. @biocultura 
 
Severino García. President de la Fundació Ecoagroturismo i 
empresari de turisme rural. @CeresEcotur 
 
Jaume Padilla. CEO & founder en Greencustomers.net  
@Greencustomers_ 









¡ APP ONLINE !

(sin descarga)

Red de habitaciones 

inteligentes y sostenibles en 

alojamientos turísticos

info@greencustomers.net 

greencustomers.net

 @greencustomers_

/ greencustomers 

/ greencustomers 



Conclusions 
 

 
 
 

 
Assessor en ecoturisme i fundador de 

 l'empresa ēleMents, muntanyes d’idees. 
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Fins aviat! 
 

 
Responsable de Turisme de Natura 

Diputació de Barcelona 

Sra. Mercè José 
@dmercejp 
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