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3.3.

3.4.

Introducció
El turisme és un sector econòmic capaç de
generar riquesa i ocupació a partir de determinades necessitats humanes i socials com
ara són el descans vacacional, l’oci i l’esbargiment, la satisfacció d’inquietuds culturals o
el gaudi del patrimoni natural o d’aquell creat
per les persones. Es tracta d’un fenomen relativament recent que apareix fa dos segles
entre les classes benestants. D’altra banda, la
generalització d’aquest fenomen en el conjunt de la societat es va produir fa no més de
mig segle.
No obstant això, la progressió del turisme
ha sigut espectacular i hui aconsegueix una
dimensió global, per la qual cosa a hores
d’ara resulta ben complicat trobar algun indret del nostre planeta que es trobe al marge dels viatges turístics. El fet d’aconseguir
captar visitants és un dels objectius polítics

per a qualsevol governant a escala local, regional o nacional. El sistema turístic enllaça
mercats emissors, mitjans de promoció,
transport i destins en xarxes que interconnecten no sols empreses de servicis i usuaris,
sinó també territoris, paisatges, idees, sentiments, cultures i, finalment, persones. Es
tracta d’una xarxa complexa, amb una malla multinodal, en la qual l’èxit depén del fet
que cada element responga eficientment i
complementàriament.
L’increment de l’activitat turística aporta
múltiples beneficis per a qualsevol comunitat, però també és una font de riscos i impactes negatius que cal evitar. El desenvolupament del turisme en les últimes dècades
ha donat lloc a realitzacions que han tingut
un notable èxit econòmic, social i ambiental,
però alhora també ha generat models forta6

ment desequilibrats amb agressions, de vegades irreversibles, al territori i als seus valors
la restructuració dels quals exigeix ara fortes
inversions públiques i privades.
El litoral mediterrani, en particular l’espanyol,
ha sigut exemple paradigmàtic en la creació d’espais turístics des de mitjans del segle
passat. Les condicions climàtiques privilegiades i la seua accessibilitat des dels mercats
emissors europeus van convertir la nostra
costa en un dels destins preferits per a les
classes mitjanes del continent que s’incorporaven al gaudi del viatge vacacional. La
substanciosa entrada de divises per a una
balança de pagaments endèmicament malparada i la capacitat de creació d’ocupació
en la construcció i serveis turístics van fer-hi
la resta. Era una alternativa irrenunciable que
va permetre el desenvolupament de multitud de localitats perifèriques, ja que aquest
fenòmen nou a casa nostra va ser capaç
d’absorbir l’excedent de població expulsada
per la crisi del món agrari i de consolidar una
nova societat al voltant del turisme.
El balanç econòmic al llarg d’aquest extens
període de temps ha sigut sens dubte positiu, però no ho és tant si considerem algunes
variables més. En primer lloc, les bases d’eixe
èxit han girat, llevat d’algunes excepcions,
més en la construcció i venda d’unitats residencials que en la creació d’una indústria
turística sòlida. Des de l’òptica territorial, es
pot afirmar que les millors cartes de la nostra
baralla ja s’han jugat: la primera línia de costa ha sigut sotmesa a una intensa ocupació,
els espais d’alt valor ecològic i paisatgístic del
litoral han sigut assetjats per les edificacions
i l’empremta de la història i la cultura locals
s’ha difuminat en models d’implantació desarrelats que es troben ben lluny de la tradició
local.
L’anomenat turisme sostenible s’ha consolidat com a paradigma ineludible per als planificadors i per als gestors públics i privats
del sector, els quals es troben immersos en
un procés de recerca d’un model que permeta mantindre la competitivitat territorial,
empresarial i social de forma duradora en el

temps sense comprometre els valors ambientals o culturals.
En aquest sentit, les empreses i les organitzacions en general -i també les turístiques
en particular- abandonen la perspectiva negativa anterior basada en els comptes de
resultats per adquirir consciència de les repercussions i dels impactes que les seues
activitats tenen sobre les persones, l’entorn
natural o la cultura. A més, incorporen criteris ètics a la gestió i assumeixen la necessitat
d’incrementar la transparència i de comptar
amb la participació dels grups d’interés. Eixa
visió holística permet una millor adaptació
del seu funcionament en relació a les expectatives d’una societat que avança cap a la
sostenibilitat. Este conjunt d’atributs és propi
de les entitats socialment responsables.
L’Organització Mundial del Turisme i l’ONU
van celebrar l’any 2017 l’any del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, atès que
aquestos organismes són conscients que es
tracta d’una necessitat ineludible més que
d’una alternativa de mercat. També en l’escala global, els Objectius de Desenvolupament Sostenible marquen una agenda global en què el sector turístic ha de jugar un
paper essencial com a motor de riquesa, així
com d’oportunitats laborals, de conservació
del patrimoni, de reducció dels desequilibris,
d’inclusió, d’igualtat o de responsabilitat en
la gestió del cicle hídric.
Esta guia pretén oferir una visió ordenada i
proponent sobre la responsabilitat social i el
turisme sostenible tant des de la perspectiva
de destí com des d’un enfocament empresarial que tinga en compte els negocis i les
activitats que s’hi generen. A més amés, està
dirigida també a promoure la difusió dels
principis i les metodologies de la responsabilitat social com a paradigma de desenvolupament en totes dues escales. Finalment,
aquest manual és sens dubte l’única alternativa de futur compatible amb la construcció
d’una societat integradora, respectuosa amb
el medi ambient i preparada per a respondre
als desafiaments globals, tant socials com
ambientals i econòmics.
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1. Responsabilitat Social
en Empreses i Organitzacions
1.1. A què ens referim quan es parla de responsabilitat social?
La responsabilitat social sorgeix com a concepte a mitjan segle XX. És aleshores quan Howard
R. Bowen, un economista nord-americà, planteja en la publicació Social Responsibilities of the
Businessman la manera com les grans corporacions empresarials, amb les seues decisions,
intervenen de manera decisiva sobre la vida de les persones. En relació amb aquesta qüestió,
Bowen es pregunta sobre les responsabilitats que assumeixen els que prenen decisions en
eixes empreses i, finalment, conclou defenent allò que elll mateix va definir com responsabilitat
social, és a dir, les obligacions dels hòmens d’empresa a l’hora de seguir aquelles polítiques,
prendre aquelles decisions o seguir les línies d’acció que resulten desitjables en funció dels
objectius i dels valors de la nostra societat. En definitiva, si l’actuació de les empreses incideix
de manera determinant en la societat, aquestes han d’assumir els principis i els valors d’eixa
mateixa societat.
Aquest plantejament disruptiu de Bowen, allunyat de les teories econòmiques clàssiques, va
ser rebatut, rebutjat i exalçat alhora, però la veritat és que amb el pas del temps s’ha sedimentat
i s’ha consolidat, tot incorporant altres idees com ara la necessitat d’un marc ètic de comportament empresarial o la teoria dels stakeholders (parts interessades) , que reconeix que les empreses han d’obrir vies de participació amb les persones o grups que tinguen interessos legítims
en la seua activitat, de manera que el conjunt es beneficie d’eixe diàleg.

Governs

Inversors

Polítics

Oferents

EMPRESA

Clients

Empleats

Asociacions
de Comerç

Comunitat

Model de parts interessades: Stakeholder
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Hui en dia és indiscutible la percepció ampliada existent sobre el paper de les empreses i les
organitzacions més enllà d’uns resultats econòmics al final de cada exercici. Els principals organismes internacionals assumeixen la necessitat de separar el concepte de desenvolupament
del mer creixement econòmic i l’adaptació d’un enfocament holístic que considere els diferents
àmbits en què influeixen les empreses i les organitzacions, així com els criteris ètics que presideixen l’organització i la gestió a més del model de governança i de participació.

SOCIAL equitatiu ECONÒMIC
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
vivible

viable

MEDIAMBIENTAL

Es pot afirmar, doncs, que l’esfera de la responsabilitat social s’estén més enllà del compliment
normatiu i contempla, en termes generals, una sèrie d’aspectes sobre els quals les entitats actuen per acostar la seua activitat a les inquietuds i demandes de la societat.
D’altra banda, cal recordar que no hi ha un model únic que puga ser implantat en cada organització perquè aquesta es convertisca en socialment responsable, ja que cada entitat té la seua
idiosincràsia, una grandària, una història, pertany a un sector, té uns assumptes rellevants, una
capacitat humana, tècnica i econòmica i , finalment, es troba en un estadi evolutiu distint.
No obstant això, sí que hi ha una sèrie d’aspectes sobre els quals es pot treballar i que permetran construir una organització més socialment responsable. Alguns d’ells són a grans trets els
següents:
1.1.1 Estratègia i model d’organització
Quant a l’estratègia i l’organització, les entitats socialment responsables es caracteritzen per dur
a terme algunes pràctiques que afirmen el caràcter estratègic d’este enfocament de gestió:
–Integració de la responsabilitat social. Quan es treballa de forma sistemàtica la responsabilitat social, es du a terme un diagnòstic inicial, s’identifiquen els grups d’interés, s’establix un
diàleg ordenat amb ells i es perfila la missió, la visió i els valors de l’organització. Aquesta labor
permet incorporar una perspectiva holística en l’entitat, així com dissenyar-ne el futur d’acord
amb eixa nova perspectiva pel que fa a la consecució de nous objectius en els diferents àmbits
de la responsabilitat social o en relació a les aliances identificades per a aquest fi. El compliment
d’aquestos objectius ha de poder evidenciar-se a través d’un sistema d’indicadors que reflectisca l’avanç en cada aspecte de la responsabilitat social. Per tot això, aquest compromís social
es convertix en un aspecte estratègic, en una mena d’eix transversal sobre el qual es construeix
l’esdevenidor de l’entitat, que integra els objectius operatius i econòmics tradicionals amb nous
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reptes en aquells àmbits en els quals es desenvolupa la responsabilitat social. A l’hora d’aplicar coherentment aquest principi davant dels seus clients, una organització responsable es
preocupa per la qualitat dels seus productes o serveis, per la millora contínua i pel camí cap a
l’excel·lència. Amb els proveïdors es duu a terme una política de col·laboració, de cooperació
davant del sorgiment de possibles desafiaments comuns i, finalment, de reforç d’una xarxa que
tinga la màxima capacitat per afrontar objectius cada vegada més ambiciosos. Pel que fa a la
competència, manté una posició oberta a les col·laboracions amb el seu sector i al desenvolupament d’una competència lleial en un mercat sotmés a normes justes. D’altra banda, en les relacions amb les administracions públiques, les organitzacions responsables mantenen també
una actitud de col·laboració i de diàleg per contribuir a afrontar els reptes de les comunitats en
què estan presents. També serà palès l’aposta per la innovació com a fórmula per a reforçar la
competitivitat de l’organització a mitjà i llarg termini. Aquesta innovació pot orientar-se a millorar la sostenibilitat ambiental o social dels béns o serveis comercialitzats que d’aquesta manera
són més apreciats pels consumidors alhora que permeten uns millors resultats.
–Complimient normatiu. La responsabilitat social té com a punt de partida el compliment de
la normativa d’aplicació en diversos àmbits com ara el camp econòmic, laboral, ambiental o
fiscal, la seguretat i la salut dels treballadors o la protecció de dades, entre d’altres qüestions. Per
això, resulta essencial tindre la certesa de complir amb els preceptes legals, així com de comptar
amb la capacitat d’adaptació davant de nous desplegaments normatius, ja que només així l’entitat podrà dissenyar polítiques que puguen anar més enllà. L’anomenat compliance compleix
amb aquesta funció i és una ferramenta cada vegada més emprada.
–Compromís étic. La conducta de les organitzacions amb els seus grups d’interés en les relacions comercials o amb les administracions defineix un comportament que ve marcat pels
seus valors. Per això, les entitats socialment responsables solen recórrer a instruments que asseguren una coherència entre els seus principis i el comportament dels directius i treballadors
i que també s’aplica en la política comercial o en la forma de procedir davant de proveïdors o
clients. A través d’un codi ètic, més o menys ambiciós o complex segons el tipus d’organització,
es poden arreplegar els mecanismes dissenyats per previndre la corrupció, denunciar abusos i
actuar davant d’actuacions inacceptables, com poden ser el tràfic d’influències, el blanqueig de
capitals o els suborns.
–Govern corporatiu avançat. Els mecanismes de presa de decisions en les empreses i les
organitzacions són essencials per assegurar un bon govern corporatiu, el qual evite comportaments poc transparents i mancats de democràcia interna o vulnerables davant de la corrupció.
Per això, més enllà de les obligacions, les entitats responsables analitzen el sistema de presa
de decisions i reforcen els seus mecanismes de transparència i control de la gestió dels òrgans
estatutaris.
–Comunicació responsable i transparent. La incorporació de la responsabilitat social en l’estratègia de l’organització impregna la seua activitat d’un conjunt d’atributs que n’identifiquen la
posició, les creences, els reptes i els èxits. Tant en l’àmbit intern com en l’extern, el diàleg amb
els grups d’interés a través de diferents ferramentes de comunicació ha de reflectir eixa visió
adequadament i vincular-la de manera inequívoca amb la imatge de l’entitat. A més a més,
aquesta comunicació ha de ser transparent, ètica i veraç. D’altra banda, un adequat exercici en
aquesta matèria millorarà la posició competitiva de l’organització i contribuirà a optimitzar la
seua reputació corporativa.
–Report de sostenibilitat. Les entitats socialment responsables, en l’exercici del seu compromís amb la transparència i també com a forma de comunicació amb els distints grups d’interés,
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han d’informar sobre l’ avanç aconseguit en sostenibilitat, sobre els potencials impactes i sobre qualssevol reptes a què s’enfronten, així com sobre la forma en què van complint els seus
objectius en l’esfera econòmica, social, laboral i ambiental. La forma de fer-ho més eficient és
recórrer a una memòria de sostenibilitat que, de manera periòdica, reflectisca el grau de seguiment de l’activitat de l’organització en relació a les inquietuds de la societat en què opera.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’utilitzaran metodologies comunament acceptades que
permeten una fàcil lectura i comprensió, així com la comparació amb altres entitats anàlogues
existents a la resta del món. Algunes de les més habituals en aquestos casos són GRI Estàndards,
Memòria de progrés del Pacte Mundial o bé poden basar-se en la Guia ISO 26000.
1.1.2. Gestió interna i econòmica
En l’àmbit de la gestió de l’organització i de l’economia, són molts els punts en què una entitat
socialment responsable pot incidir més enllà del mer compliment formal. En aquest sentit, caldrà aconseguir que aquestos punts contribuïsquen a la sostenibilitat amb criteris ètics i tenint
en compte les legítimes expectatives de les parts interessades:
–Reducció de costos i millora de l’eficiència. La millora contínua que forma part del model
organitzatiu es tradueix en una major eficiència en l’ús dels recursos, tant en els que es gestionen directament com en aquells que tenen a veure amb la nostra cadena de valor. El fet de
mantindre el servei o la qualitat dels nostres productes amb un menor cost millora la nostra
competitivitat.
–Minimitzar riscos. Aquest punt també té una incidència directa en els costos, ja que l’actualització de riscos corporatius per males pràctiques pot ocasionar pèrdues econòmiques i de reputació. Es tracta, doncs, d’afegir proactivitat i anticipació a la gestió, d’una banda, en la selecció de
les matèries primeres i dels proveïdors i, de l’atra, en el sistema ètic o en la política de prevenció
de riscos laborals. Així mateix, un sistema de compliance o el fet de recórrer a sistemes de gestió
ambiental o de qualitat permeten guanyar confiança i reduir incerteses.
–Apostar per consumidors responsables. La sensibilitat pel que fa als impactes socials o ambientals dels béns i serveis que consumim va obrint-se pas, de manera que els nous consumidors reconeixen una major consciència sobre la responsabilitat social de les diferents empreses,
organitzacions i marques. Orientar la nostra gamma cap eixe tipus de client i aportar valors
afegits que marquen la diferència han de ser les vies utilitzades per actuar en el mercat.
–Finançament responsable. A l’hora d’obtindre finançament per al projecte empresarial o organitzacional, és possible atendre criteris més enllà dels estrictament econòmics. En coherència
amb un enfocament socialment responsable, cal considerar els criteris socials i ambientals dels
nostres proveïdors financers perquè el nostre projecte també serà analitzat a través d’aquestos
criteris extrafinancers.
–Selecció i relació amb proveïdors. Com que els proveïdors formen part de la cadena de valor
compartit de la qual forma part la nostra entitat, resulta imprescindible que existisca una raonable sintonia en la forma d’enfocar els aspectes relacionats amb la sostenibilitat econòmica,
social i ambiental. La selecció haurà de transcendir l’apartat purament econòmic i haurà de ser
capaç de valorar unes altres qüestions, a més, caldrà que el procés siga transparent i imparcial.
En organitzacions grans, es pot recórrer a un procediment d’homologació de proveïdors, mentre que en entitats més modestes s’aplicaran els criteris de forma menys formal. En la política
de compres també hauran de tindre’s en consideració criteris socials com ara el comerç just o
les compres a centres especials d’ocupació que contribuïsquen a la inclusió laboral de persones
amb discapacitat o d’altres col·lectius semblants. La relació amb els proveïdors ha de ser lleial i
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basada en el compliment de les condicions acordades. El fet de tractar-se d’un grup d’interés
prioritari farà possible l’existència d’un diàleg fluid que potencie l’avanç d’ambdues parts i la
col·laboració en projectes i iniciatives conjuntes. La implicació dels proveïdors o la seua capacitat de compartir els principis i valors de la nostra entitat han de ser tingudes en compte per
la seua capacitat a l’hora d’augmentar els efectes positius de les actuacions que s’emprenguen
o es desenvolupen conjuntament.–Inversió Socialment Responsable (ISR). Si l’entitat té capacitat de dur a terme inversions, ho farà seguint un criteri que considere la sostenibilitat i valore no sols la rendibilitat econòmica, sinó també l’impacte social i ambiental de l’actiu en què
s’inverteix.
–Transparència sobre la gestió econòmica. Si hem adoptat la transparència com a principi
de gestió, en la memòria de sostenibilitat oferirem públicament i oberta informació relativa als
nostres comptes anuals o plans d’inversió.
1.1.3. Recursos humans
La gestió de les persones que formen part de la plantilla és un altre dels aspectes en què una
entitat responsable ha de detindre’s. Es tracta del principal grup d’interés, capaç d’identificar-se
amb els valors compartits per l’entitat i d’esdevenir una mena d’ambaixador dels seus principis
i activitats.
–Qualitat en l’ocupació. Cada organització necessita recursos humans per al desenvolupament de la seua activitat i el compliment dels seus objectius. És fonamental per a una entitat
socialment responsable que aquest col·lectiu compte amb unes condicions d’estabilitat i de
qualitat que estiguen d’acord amb els valors i els principis establits en la política de l’organització.
–Atracció i retenció del talent. El reclutament i la capacitat d’atracció del talent serà proporcional a la capacitat de respondre a les expectatives d’aquest grup d’interés. Si l’organització compta amb una gestió avançada de recursos humans, en la qual s’afavoreix el desenvolupament
professional i es comparteixen valors professionals i ètics, s’aconseguirà millorar la reputació de
cara a potencials incorporacions.
–Ocupació responsable. El model d’organització en l’àmbit de les persones ha d’estar obert
a la inclusió de persones pertanyents a col·lectius desfavorits o en risc d’exclusió, cal oferir les
mateixes oportunitats a dones i hòmens i, finalment, s’ha d’eliminar qualsevol indici de discriminació o obrir la porta a orígens i creences diverses. L’ocupació és una poderosa ferramenta
d’integració social i de restabliment de la dignitat que hem de posar al servei de les persones
més necessitades. Aquest enfocament proporciona, a més, un notable impacte social a la nostra organització, fet que permetrà complir alguns dels objectius de la responsabilitat social.
–Prevenció de riscos laborals. Sobre les condicions de treball, les entitats socialment responsables han d’atendre amb un gran interés la seguretat i la salut en el treball de les persones que
formen part de l’organització. Es tracta d’un requisit legal, però és possible aportar una perspectiva més avançada que supera l’absència de malalties professionals o accidents de treball
per oferir un espai de treball en què es fomenta la salut i el benestar laborals que es dirigeixen
a conformar organitzacions saludables, així com a mesurar i potenciar un clima laboral òptim.
–Relacions laborals avançades. A més de complir amb les obligacions legals quant a drets dels
treballadors, representació o negociació de convenis col·lectius, des del prisma de la responsabilitat social s’aspira a un diàleg social productiu que permeta millorar la implicació de la plantilla en la definició i compliment d’objectius ambientals o socials. D’altra banda, es busca també
crear unes condicions dignes i alhora oferir plans de carrera que asseguren la retenció del talent.
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1.1.4. Gestió ambiental
Un altre pilar sobre el qual s’assenta la responsabilitat social és la gestió dels aspectes ambientals. Les iniciatives que poden plantejar-se en qualsevol organització en relació a aquesta
qüestió són molt nombroses, a més, aquestes mesures poden anar acompanyades d’un estricte
compliment en matèria d’emissions, residus, cicle hídric o impacte ambiental:
–Mitigació i lluita contra el canvi climàtic. El major problema ambiental a què s’enfronta la
humanitat és el canvi climàtic. Per això, cada organització en l’àmbit de les seues responsabilitats ha d’analitzar quina és la seua capacitat de reduir l’impacte sobre el clima i a més considerar
la forma en què ha d’adaptar-se als reptes que planteja el nou context climàtic. En general, serà
necessari fixar-se en aspectes com ara el consum energètic, la procedència i ús d’eixa energia,
el disseny d’instal·lacions i productes i, finalment, qualsevol altra qüestió que puga afavorir una
millor eficiència o una major defensa davant de fenòmens extrems.
–Recórrer a un sistema de gestió ambiental (SGMA). El control sistemàtic dels aspectes ambientals és essencial per mantindre una relació adequada amb l’entorn natural. A hores d’ara
hi ha ferramentes estandarditzades certificables, com EMAS o ISO 14000, però també poden
aplicar-se els seus principis sense acudir a la certificació.
–Anàlisi de cicle de vida (ACV). A través d’un enfocament sobre el cicle de vida dels productes i serveis oferits, les entitats socialment responsables poden avaluar l’ impacte sobre el medi
ambient durant les diferents etapes de la seua vida. Aquest procés inclou una anàlisi que va més
enllà de les instal·lacions i processos propis i arriba fins als proveïdors, a la distribució o als clients
directes o finals. Es tracta de ser conscients dels impactes negatius que genera la nostra activitat
per tal d’eliminar-los o minimitzar-los al màxim.
–Aposta per l’economia circular. Un altre dels aspectes importants en el comportament ambiental d’una organització és la producció i la gestió de residus. Més enllà dels objectius concrets que algunes empreses poden tindre per imperatiu legal, es tracta de reduir al mínim la
seua producció i d’aconseguir que el residu es convertisca en recurs, de manera que s’avance
cap al residu zero. La separació en origen és essencial i també ho és l’enfocament de cicle de
vida del punt anterior.
–Iniciatives de millora ambiental. A través del voluntariat corporatiu o com a part de l’acció
social externa de l’organització, poden dur-se a terme actuacions que tinguen una incidència
directa en la recuperació ambiental d’algun espai natural o degradat, en la investigació sobre la
natura o en el camp de l’educació o la sensibilització ambiental. Es tracta d’actuacions que no
substitueixen una adequada gestió dels aspectes ambientals, tot i que sí que poden complementar i reforçar el compromís ambiental de l’organització.
1.1.5. Impacte social
Fora de l’estricte àmbit de l’organització, les entitats socialment responsables s’esforcen per generar impactes positius sobre la societat o el medi ambient. Alguns d’ells són els següents:
–Disseny sostenible. Les entitats que aposten per la responsabilitat social tenen en compte els
principis de la sostenibilitat també en el disseny dels seus productes o serveis, de manera que,
a més de la funcionalitat original, s’afigen diversos avantatges des del punt de vista ambiental
com ara el seu possible ús per part de persones amb discapacitat, la seguretat de l’usuari o
d’altres.
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–Acció social externa i inversió social. És freqüent la implicació de les organitzacions socialment responsables en causes socials, mediambientals o culturals en què es projecta el seu
sistema de valors a la societat. D’aquesta manera, l’entitat contribueix a la millora de l’entorn
en què opera i, d’altra banda, mostra la seua voluntat de lideratge en la busca de solucions als
problemes i les necessitats existents. Aquestes accions són promogudes per associacions, fundacions o ONG que se seleccionen meticulosament i amb les quals s’estableix una aliança. A
més, les actuacions dutes a terme se sotmeten als criteris generals de la responsabilitat social
quant a planificació, control, indicadors o mesura de l’impacte, en considerar-se una qüestió
que forma part de l’estratègia de sostenibilitat de l’organització. També en l’àmbit extern se situa
el concepte d’inversió social, a través del qual les organitzacions generen un impacte per a la
comunitat, tot recorrent al patrocini, donacions, crowdfunding o unes altres fórmules de col·laboració amb iniciatives culturals, socials o ambientals.
–Voluntariat corporatiu. Una altra forma en què comunament les entitats socialment responsables contribueixen a generar un impacte social positiu és a través d’accions de voluntariat
corporatiu. Aquest tipus d’accions té notables avantatges des del punt de vista de la sostenibilitat. D’una banda, contribueix a una causa social o ambiental en què la plantilla de l’organització
s’implica activament de manera altruista i, d’una altra, es millora la seua identificació amb els
valors de l’entitat, la cultura corporativa i el compromís amb les necessitats de la comunitat.
–Promoció d’actituds responsables. Les organitzacions socialment responsables, en coherència amb la seua forma d’entendre el seu paper en la societat, duen a terme accions de comunicació externa per a estendre bons hàbits o comportaments ambientals, socials o ètics als
seus clients. De vegades, aquestes campanyes involucren inclús el consumidor en iniciatives
promogudes per l’entitat, de manera que la seua acció directa forma part de l’èxit d’eixa acció.
En definitiva, es tracta de fomentar el consum responsable i reforçar així el vincle entre l’organització i els seus usuaris o compradors, de manera que es potencie la sintonia amb la marca i
els valors amb què s’identifica.
–Formació i informació. Una altra fórmula que permet a les organitzacions socialment responsables millorar la seua capacitat de transformació cap a la sostenibilitat és recórrer a la
sensibilització i a la capacitació dels recursos humans a través de la formació, així com a la divulgació de continguts sobre responsabilitat social als diferents grups d’interés com ara són els
proveïdors, els consumidors o inclús els mateixos accionistes.
1.2. El paper promotor de la Unió Europea
En el nostre àmbit, la Unió Europea llança l’any 2001 el seu Llibre Verd per a fomentar un marc
europeu per a la responsabilitat social de les empreses. En aquest document, defineix la responsabilitat social com la integració voluntària per part de les empreses de les preocupacions
socials i mediambientals en les operacions comercials i en les relacions amb els interlocutors.
Este documento hace tangibles los conceptos teóricos y los convierte en elementos de un
modelo de gestión empresarial compatible con los valores europeos. Así, una empresa socialmente responsable deberá contar con algunos elementos claves:
En primer lloc, en l’àmbit intern, la gestió ha de tindre en el centre les persones, amb atenció
especial a la plantilla, comptar amb una gestió avançada dels seus recursos humans per atendre
aspectes com la igualtat, la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal, la formació, la
seguretat i la salut en el treball o una adequada gestió dels canvis. En matèria ambiental, s’haurà
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d’avaluar l’impacte ambiental de les activitats de l’empresa, així com l’ús i el consum de recursos per evitar els riscos ambientals.
En segon lloc, pel que fa a l’àmbit extern, s’han de considerar uns altres grups d’interés, com
ara les comunitats locals, els proveïdors, els consumidors, les organitzacions socials o d’altres.
Les ferramentes de gestió a disposició dels que volen avançar apareixen reflectits en el document com en els casos de la gestió integrada, les auditories de responsabilitat social, les etiquetes o certificacions socials i ambientals i la inversió socialment responsable, entre d’altres.
Cal destacar també un document estratègic que marca les prioritats i els objectius de la Unió
Europea a mitjà termini. Es tracta de L’Estratègia Europa 2020 per a un creixement Intel.ligent,
sostenible i integrador que apareix l’any 2010 en un context de greu crisi econòmica i social
generalitzada i s’aprova amb el creixement com a necessitat per tornar la salut a un sistema que
trontolla entre xifres negatives. Tal vegada era una situació propícia per a renunciar a alguns
valors que pogueren retardar o comprometre eixe creixement i per posar qualsevol condicionant en un segon pla, però la Comissió va entendre la prioritat de posar al costat del necessari
creixement alguns atributs indefugibles que el van adjectivar com a prioritats:
–Intel.ligent: desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació.
–Sostenible: promoció d’una economia que faça un ús més eficaç dels recursos i que siga més
verda i competitiva.
–Integrador: foment d’una economia amb un alt nivell d’ocupació que tinga cohesió social i
territorial.
Abordar aquestes prioritats hauria de ser efectiu per aconseguir situar alguns indicadors clau en
els valors desitjats al final del període de vigència d’eixa estratègia:
•
•
•

•
•

El 75% de la població d’entre 20 i 64 anys hauria d’estar empleada.
El 3% del PIB de la UE hauria de ser invertit en I+D.
Hauria d’aconseguir-se l’objectiu «20/20/20» en matèria de clima i energia, és a dir, situar les
emissions de gasos d’efecte hivernacle un 20% (o inclús un 30%) per davall dels nivells de
l’any 1990, generar el 20% de les nostres necessitats d’energia a partir de fonts renovables i
augmentar l’eficiència energètica un 20%.
El percentatge d’abandonament escolar hauria de ser inferior al 10% i almenys el 40% de la
generació més jove hauria de tindre estudis superiors complets.
El risc de pobresa hauria d’amenaçar 20 milions de persones menys.

Aquest full de ruta per a la Unió Europea, per tant, vincula el desenvolupament a la sostenibilitat
i contempla els seus tres eixos clàssics: l’econòmic, el social i l’ambiental. A més a més, identifica
com a element clau un model de governança enfortit en què s’òbriga la participació a governs
i a agents de la societat civil; d’altra banda, es refereix de manera expressa a la necessitat de
renovar l’estratègia sobre responsabilitat social i fomentar la seua generalització en empreses i
organitzacions.
Finalment, una dècada després de l’aparició del Llibre Verd, una vegada assentat el concepte
i amb l’experiència de nombroses empreses i organitzacions, la Comissió Europea presenta la
seua Estratègia renovada de la UE per a 2011-2014 sobre la responsabilitat social de les empreses. Aquest document reconeix que la responsabilitat social de les empreses pot contribuir
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de manera significativa a la consecució dels objectius del Tractat de la Unió Europea a l’hora
d’aconseguir un desenvolupament sostenible i una economia social de mercat altament competitiva. En el text, s’apunta que la generalització dels valors que promou la responsabilitat social
aportarà major cohesió a la societat i afavorirà la transició a un sistema econòmic sostenible.
Aquesta estratègia es gesta al llarg de diversos anys, en els quals la Comissió Europea va escoltar i va donar participació a nombrosos grups d’interés que representaven interessos diversos.
L’anunciada renovació d’aquest document tindrà un nou enfocament. La perspectiva se centra
ara en la responsabilitat sobre els impactes ocasionats per les empreses i en la protecció dels
drets humans. De la mateixa manera, s’obri la porta a una responsabilitat social “obligatòria”, la
qual cosa és un aparent contrasentit que, no obstant això, posa en valor la transparència i el dret
a la informació dels grups d’interés.
1.3. Promoció de la responsabilitat social en Espanya i la Comunitat Valenciana
En línia amb l’actuació de la Unió Europea, les autoritats espanyoles i d’algunes comunitats autònomes han dut a terme actuacions més o menys decidides per promoure la incorporació de
la responsabilitat social en empreses i organitzacions.
1.3.1. El Consell Espanyol de Responsabilitat Social de les Empreses
En l’àmbit estatal, des de principis de l’any 2000 es posen en marxa en l’esfera de la negociació
política i del diàleg social algunes iniciatives en què es debat sobre l’oportunitat d’impulsar comportaments responsables, sobretot entre les empreses, en línia amb allò que s’ha recomanat
en el Llibre Verd de la Responsabilitat Social de la Unió Europea. Aquestos espais de trobada
reclamen un fòrum permanent i eixa reivindicació culmina amb la creació, al febrer del 2008,
del Consell Espanyol de Responsabilitat Social de les Empreses (d’ara en avant CERSE), un òrgan
encarregat de l’impuls, el foment i el desenrotllament de polítiques en la matèria integrat per
representants de les administracions publiques, de les organitzacions empresarials i sindicals
més representatives i d’organitzacions i institucions rellevants en este camp.
Els objectius del CERSE establits en aquesta norma són els següents:
•
•
•
•
•

Constituir un fòrum permanent de debat sobre RSE que servisca com a marc de referència
per al desenrotllament de la RSE a Espanya.
Fomentar les iniciatives sobre RSE, proposant al Govern, en el marc de les seues funcions
assessores i consultives, mesures que vagen en eixe sentit, prestant una atenció especial a
la singularitat de les Xicotetes i Mitjanes Empreses (PIME).
Informar, si és el cas, sobre les iniciatives i les regulacions públiques que afecten les actuacions d’empreses, organitzacions i institucions públiques i privades.
Promocionar estàndards i/o característiques de les memòries i/o informes de RSE i de sostenibilitat, així com ferramentes més adequades per a la seua elaboració i seguiment.
Analitzar el desenrotllament de la RSE a Espanya, a la Unió Europea i a d’altres països.

Amb esta estructura i objectius, el CERSE va redactar diversos documents en què es van tractar
alguns assumptes d’interés comú, si bé en totes les ocasions no es va aconseguir el consens per
part dels seus membres. En particular, els seus grups de treball van tractar els temes següents,
sobre els quals es van elaborar documents de consens:
1. El paper de la RSE i la crisi econòmica. Aquest document tracta de contraposar el model
d’actuació socialment responsable d’empreses al comportament de certes associacions i re18

guladors que han estat en l’origen de la crisi econòmica i la greu situació social que s’hi va
produir. Es pretén, en definitiva, trobar solucions que minimitzen els costos socials dels ajustos
productius i contribuir a un nou model productiu on es prioritze la transparència en la gestió, la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i de gènere, el medi ambient i la participació de totes les
parts implicades en l’esdevenidor de les empreses. Aquest nou enfocament ètic per a la gestió
de les empreses és més responsable amb la societat i contribueix a la cohesió social i a una
millor relació amb el medi ambient.
2. Transparència, comunicació i estàndards dels informes i memòries de sostenibilitat.
Aquest informe està orientat a promoure l’adopció d’estàndards adequats en la redacció de
memòries de sostenibilitat. Per tal d’aconseguir-ho, es proposa que les organitzacions que elaboren aquest tipus d’elements de comunicació adreçat als grups d’interés adopten una sèrie de
criteris que permeten complir la seua funció de manera adequada. El document avança quina
és la funció de les administracions públiques en el foment de la responsabilitat social, així com
la que correspon a la societat civil. En relació a les memòries, explica quins han de ser els principis i els criteris que han de presidir la seua elaboració, a més de proposar una sèrie de temes
i subtemes que cal tractar i un model d’índex.
3. Consum Socialment Responsable. Aquest document aprofundeix en la necessitat d’integrar
els principis de Responsabilitat Social en les polítiques de consum, tant per part de les administracions públiques (compres, contractes públics), com per part de les empreses per tal d’obtindre el benefici i la protecció del consumidor. Finalment, s’hi tracten assumptes com el foment
del consum responsable a través d’un etiquetatge que acredite el compliment de determinats
criteris socials i ambientals.
4. La RSE, el Desenrotllament Sostenible i el Sistema d’Educació i Formació. Aquest text
desenvolupa la idea del poder de l’educació com a ferramenta per a transformar el model de
desenrotllament. Per aquesta raó, s’hi centra en alguns aspectes clau com ara per exemple la
incorporació dels principis i dels valors del desenrotllament sostenible al sistema educatiu en
tots els nivells acadèmics. A més, es fa una especial menció al paper de les universitats dins de
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) com a difusores del sistema de valors europeu per
a la seua incorporació al model productiu i al desenrotllament regional. També es referix a l’impuls de models de gestió sostenibles que desenrotllen l’excel·lència en sostenibilitat.
5. Gestió de la Diversitat, Cohesió Social i Cooperació al Desenrotllament. El document emfatitza en el valor de la responsabilitat social com a motor de cohesió social i en la necessitat
d’obrir les empreses a la diversitat com a font de riquesa i també per garantir la igualtat d’oportunitats a tots els col·lectius que puguen estar amenaçats per qualsevol forma de discriminació.
També invita a la col·laboració publica i privada per solucionar amb èxit la cooperació al desenvolupament a través de la responsabilitat social de tots els actors implicats.
D’altra banda, s’han elaborat altres documents que no han comptat amb l’aprovació del ple,
òrgan màxim del Consell.
A pesar que el CERSE ha sigut el punt de trobada i ha aconseguit complir una part dels seus
objectius, la dificultat a l’hora d’aconseguir consells i la falta d’impuls per part dels poders públics
ha suposat en última instància un fre, tal vegada definitiu, a la seua activitat, per la qual cosa no
ha mantingut reunions des de l’any 2015. .
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1.3.2. L’Estratègia Espanyola de Responsabilitat Social de les Empreses
Tal vegada l’últim gran servei que el CERSE presta a la societat és l’aprovació, al juliol del 2014,
la L’Estratègia Espanyola de Responsabilitat Social de les Empreses (EERSE), text que va ser
ratificat pel Consell de Ministres a l’octubre del mateix any.

Competitivitat

Cohesió Social

Creació de valor
compartit

Transparència

VISIÓ

Voluntarietat

Sostenibilitat

Recolzar el desenvolupament de les pràctiqeus responsables de les organitzacions públiques i privades
amb l’objectiu que esdevinguen un motor significatiu de la competitivitat del país i de la seua transformació cap a una societat i una economia més productiva, sostenible i integradora.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1

2

Impulsar i promoure
la RSE a Espanya

Identificar i promoure
la RSE com a atribut
de competitivitat, de
sostenibilitat i de
cohesió social

3

4

Crear un marc de
referència comuna per
a tot el territori en
matèria de RSE

Difondre els valors de
la RSE en el conjunt de
la societat

LÍNIES D'ACTUACIÓ
1

2

Promoció de la RSE com a
element impulsor
d'organitzacions més
sostenibles
5

6

Inversió socialment
responsable i R+D+I

3

IIntegració de la RSE a
l'educació, la formació
i en la recerca
7

Relació amb els
proveïdors

Bon Govern i
transparència com a
instrument per a
l'augment de la
confiança

8

Consum responsable

4

Gestió responsable
dels recursos humans i
foment de l'ocupació
10

9

Respecte al
medi ambient

Cooperació al desenvolupament

Coordinació i
participació

PLA DE MESURES
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Es tracta d’un document que, des de la perspectiva global del territori espanyol, pretén impulsar
un conjunt de seixanta mesures que generalitzen pràctiques sostenibles en les administracions
públiques i en el sector privat; d’altra banda, s’hi manté que la responsabilitat social és un motor
de transformació capaç d’incidir positivament i definitiva en la solució dels reptes de la societat
espanyola.
D’aquesta manera, la visió que projecta l’EERSE amb la mirada posada en l’any 2020 és «recolzar
el desenrotllament de les pràctiques responsables de les organitzacions públiques i privades a
fi que es constituïsquen en un motor significatiu de la competitivitat del país i de la seua transformació cap a una societat i una economia més productiva, sostenible i integradora».
Per tal d’aconseguir que aquest escenari aspiracional es duga a terme, l’estratègia planteja una
sèrie de principis que inspiren el document:
1. Competitivitat: es parteix del convenciment que posar en marxa actuacions en matèria de
responsabilitat social és apostar per l’excel·lència en la gestió empresarial, la qual cosa permetrà
millorar el posicionament en el mercat, la productivitat, la rendibilitat i la sostenibilitat a l’hora
d’atendre necessitats i reptes socials i ambientals.
2. Cohesió social: créixer en responsabilitat social està lligat a la promoció de la igualtat d’oportunitats i la inclusió social, la qual cosa afavoreix que la ciutadania reconega en aquest model
de gestió i desenrotllament un pilar per a la cohesió social i la generació d’oportunitats, particularment en el context de crisi en què naix l’estratègia.
3. Creació de valor compartit: per la seua pròpia concepció, la responsabilitat social és participativa i té en consideració les necessitats i les expectatives dels diferents grups
d’interés . D’aquesta manera, quan una organització avança en sostenibilitat, el seu progrés és
compartit no sols pels accionistes o socis, sinó que la resta de parts interessades té un paper
actiu i a més rep l’impacte positiu de les actuacions dutes a terme. Quan es minimitzen riscos o
s’atenuen impactes, el conjunt de les parts interessades es beneficien de la transformació.
4. Sostenibilitat: el model de desenvolupament que es promou té en consideració no sols
els èxits econòmics, sinó també el fet que aquesta millora en els indicadors es transforme en
benestar, justícia i solidaritat per a un desenrotllament humà més complet, un progrés compatible amb el respecte als valors ambientals o l’ús responsable dels recursos. A més, es busquen
projectes empresarials i socials amb afany de perdurar, concebuts i planificats per a estendre la
seua vigència a mitjà i llarg termini.
5. Transparència: un altre dels requisits de la responsabilitat social és el seu compromís amb
la transparencia perquè d’aquesta manera oferisca compromisos i establisca aliances basades
en la informació compartida. Els mecanismes de diàleg amb els grups d’interés, les relacions
amb altres operadors o amb la pròpia administració han d’estar presidits per la transparència.
Aquesta pràctica genera confiança entre proveïdors, clients o altres parts interessades i millora
sensiblement la reputació que atresora l’organització.
6. Voluntariedad: encara que es tracta d’un aspecte controvertit, adoptar polítiques de responsabilitat social és una acció voluntària que va més enllà del mer compliment legal. És per això
que s’ha de considerar un valor afegit.
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Quant als objectius, l’EERSE n’hi planteja quatre:
1. Impulsar i promoure la RSE, tant en les empreses, incloses les Pimes, com en la resta d’organitzacions públiques i privades, així com en les seues actuacions en els diversos àmbits
geogràfics en què operen.
2. Identificar i promoure la RSE com a atribut de competitivitat, de sostenibilitat i de cohesió
social.
3. Difondre els valors de la RSE en el conjunt de la societat.
4. Crear un marc de referència comuna per a tot el territori en matèria de RSE, que garantisca
el compliment i respecte dels principis de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de
la Unitat de Mercat i que permeta una major coordinació i sinergies en aquesta matèria.
Si ens basem en aquestos objectius, es tracen deu línies d’actuació de les quals es deriven fins
a seixanta mesures concretes. Les línies d’actuació són les següents:
1. Promoció de la RSE com a element impulsor d’organitzacions més sostenibles per tal d’aconseguir que la cultura de la responsabilitat social arribe a tota la societat.
2. Integració de la RSE en l’educació, en la formació i en la investigació de manera que els plans
d’estudi transmeten a l’alumnat aquest model de gestió i, alhora, els centres de formació i
investigació incorporen els seus criteris.
3. Bon govern i transparència com a instruments per a l’augment de la confiança: avançar cap
a un govern corporatiu ètic, transparent i lliure de corrupció.
4. Gestió responsable dels recursos humans i foment de l’ocupació: apostar per la creació
d’ocupació de qualitat, inclusiva i segura, que a més garantisca la igualtat d’oportunitats i el
compliment dels drets humans i laborals.
5. Inversió socialment responsable en I+D+i, és a dir, cal potenciar el desenrotllament de productes financers en què a la rendibilitat purament econòmica s’hi afegisca la contribució a
sectors sostenibles, els quals queden al marge de l’especulació i es guien per objectius socials i ambientals basats en la innovació.
6. Relació amb els proveïdors: es tracta d’aportar criteris sostenibles a la cadena de valor de les
administracions públiques i d’empreses privades i de compartir bones pràctiques.
7. Consum responsable: es busca estendre al consumidor la sensibilitat a favor de productes i
serveis socialment responsables, de manera que siga un element impulsor d’aquest tipus de
comportaments i que els valors de la sostenibilitat siguen assumits i exigits pels consumidors.
8. Respecte al medi ambient: es tracta de fomentar el respecte per l’entorn de través de mesures que potencien el consum responsable i eficient de recursos, que en reduïsquen els
impactes o que impulsen les tecnologies netes.
9. Cooperació al desenrotllament: es persegueix la implicació de les empreses en les accions
de cooperació per al desenrotllament dutes a terme per les institucions públiques i el reconeixement del seu paper en aquesta comesa.
10. Coordinació i participació: en aquest punt, es pretén oferir uns mecanismes de coordinació
que facen eficient i competitiu l’esforç dut a terme per les diferents administracions públiques en els àmbits estatal, autonòmic i local.
L’EERSE té una perspectiva transversal i no compta amb una consideració sectorial, per la qual
cosa no fa referència al turisme ni a altres activitats. De la mateixa manera, se cenyeix a l’àmbit de les organitzacions i les empreses i no tracta les consideracions i les repercussions de la
responsabilitat social sobre el territori, en general, o les destinacions turístiques, en particular. A
pesar d’això, els objectius estratègics, les línies d’actuació i les mesures previstes s’apliquen als
negocis i a les organitzacions turístiques.
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1.3.3. La Llei 18/2018 de la Generalitat Valenciana de Foment de la Responsabilitat Social
Algunes administracions autonòmiques també han assumit un paper actiu per incloure criteris
responsables en la seua pròpia gestió (fonamentalment a través de clàusules socials en la contractació pública) i en la promoció de la responsabilitat social cap a empreses i organitzacions.
Cada govern autonòmic ha desenvolupat el seu model i ha establit les seues prioritats. Resulta
interessant, per la seua ambició i recorregut, la iniciativa de la Comunitat Foral de Navarra, que
a través d’un sistema de gestió amb metodologia pròpia orientat a pimes (InnovaRSE), format
per un sistema de suport tècnic públic i un reconeixement a través d’un segell, està aconseguint
resultats molt positius en la generalització de bones pràctiques en sostenibilitat.
També cal destacar el desenrotllament promogut pel govern d’Extremadura, el qual a través
d’una Llei (que va ser promulgada el 2010) va promoure la responsabilitat social en el seu àmbit territorial. Aquesta normativa legal ha estat desenvolupada reglamentàriament i ofereix una
potent ferramenta d’autodiagnòstic (ORSE), que ha esdevingut el pas previ a la verificació i el
reconeixement com a Empresa Socialment Responsable.
Altres comunitats han optat per posar en marxa plans regionals de responsabilitat social, concertats en el marc del diàleg social i amb accions de formació, assessorament i reconeixement.
En el cas de la Comunitat Valenciana, després d’algunes iniciatives parcials amb escassa repercussió, s’ha aprovat recentment la Llei 18/2018 de la Generalitat Valenciana de Foment de la
Responsabilitat Social, un document que obri un nou escenari notablement ambiciós que pot
ajudar a la transformació tant del comportament de la pròpia administració com del de la resta
de les organitzacions.
Aquesta orientació integral queda reflectida en l’objectiu d’aquesta llei: «promoure i fomentar
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana el desenrotllament d’accions i polítiques socialment
responsables en les administracions públiques, en el seu sector públic instrumental, en les empreses i, en general, en les organitzacions públiques o privades, perquè en el disseny, desenrotllament i posada en marxa de les seues polítiques, plans, programes, projectes i operacions
s’assumisquen criteris de sostenibilitat social, ambiental, econòmica, financera i de transparència en la contractació amb condicions generals».
L’acció de foment de la responsabilitat social per part de l’administració s’estén a diversos àmbits com ara l’educatiu, el formatiu, l’ocupaciónal, el de polítiques inclusives i d’accessibilitat
universal i, finalment, el de protecció ambiental i foment del consum responsable i sostenible.
A més, s’incorpora la transparència com un nou valor i un principi de la responsabilitat social
en el compliment dels deures d’informació en la contractació amb condicions generals amb
l’objectiu d’aconseguir una contractació justa i equilibrada i millorar la competència del mercat.
Quant a l’aplicació de la responsabilitat social a l’àmbit de l’administració pública valenciana i en
el seu sector públic, es marca com a objectiu que l’administració incloga en la seua gestió les
preocupacions socials, laborals, econòmiques, ambientals i de respecte, així com la protecció i
la defensa dels drets humans. En aquesta comesa, hom identifica la contractació pública socialment responsable com una ferramenta privilegiada a través de la incorporació de clàusules de
responsabilitat social. Un altre instrument previst és el pla valencià de responsabilitat social, que
contindrà els mecanismes de foment que ha de posar en marxa l’administració.
Pel que fa a la seua pròpia gestió, l’administració de la Generalitat haurà d’elaborar una memòria
anual de responsabilitat social en què s’arreplegaran el conjunt de polítiques, mesures i accions
dutes a terme en matèria de responsabilitat social per part de l’administració de la Generalitat i
el seu sector públic instrumental per tal de seguir la pràctica cada vegada més estesa entre les
empreses de reportar la seua sostenibilitat.
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Pel que fa a les entitats i a les empreses, obri la possibilitat de reconéixer públicament les Entitats Valencianes Socialment Responsables. Per tal d’aconseguir aquesta qualificació, hauran
d’assumir els valors específics de la responsabilitat social i ser excel·lents en productivitat, sostenibilitat i cohesió social. Tenint en compte la singularitat de les xicotetes i mitjanes empreses, la
llei preveu l’avaluació o verificació de les seues memòries de sostenibilitat, el posterior possible
atorgament del distintiu i l’obtenció de beneficis en matèria de contractació pública, fiscal i d’un
altre tipus.
En matèria de participació, com a ferramenta de consulta, informació i observatori, la llei preveu
la creació del Consell Valencià de Responsabilitat Social.
Aquesta llei explicita els aspectes que formen part d’un comportament responsable, tant per a
les administracions públiques com per a les entitats.
És especialment innovadora la iniciativa prevista en la Llei que consisteix a traspassar l’enfocament intern de les administracions i les empreses per posar la mirada en els territoris. Així,
considera territoris socialment responsables els que compten amb polítiques per a gestionar
els impactes socials, laborals, ambientals, econòmics i culturals que facen compatible una economia competitiva amb la cohesió social i la millora de la vida de la ciutadania a través d’un
enfocament de governança participativa. D’aquesta manera, es reconeix l’impacte i la capacitat transformadora de les pràctiques responsables dutes a terme per les administracions i que
compten amb la participació d’agents privats, els quals són representatius dels diferents interessos ciutadans. Es promou per tant un nou model de governança obert, més horitzontal i
preocupat perquè les polítiques públiques contribuïsquen al desenrotllament sostenible. A més,
es preveu la creació d’un distintiu per identificar aquestos territoris i la conformació d’una xarxa
que servisca de nexe i permeta generar sinergies, compartir bones pràctiques i potencie el seu
desenvolupament.
Pel que fa a les empreses i a les organitzacions, es concreta quins aspectes formen part de la
responsabilitat social i per tant seran tinguts en consideració per atorgar el distintiu com a entitat valenciana socialment responsable quan s’incorporen a l’estratègia de manera sistemàtica,
tenint en compte la seua materialitat i especificitat:
1. Aspectes ètics: en particular, a través d’un codi ètic o un altre instrument anàleg que reflectisca el compromís de l’entitat amb el bon govern corporatiu. També s’inclouen programes
compliance, i es valorarà, entre d’altres aspectes, l’existència de portals de transparència i de mecanismes interns d’integritat; la relació de l’entitat amb altres empreses per evitar pràctiques de
competència deslleial i amb els seus proveïdors per visualitzar els criteris ètics i de comerç just
en la selecció; el respecte, la protecció i la defensa de la naturalesa i dels drets humans en tota
la cadena de subministrament; la participació en actuacions de cooperació al desenrotllament;
la realització de projectes en la comunitat de caràcter cultural, esportiu, benèfic, lúdic o social;
la creació d’estructures de formació, càtedres i instituts d’estudi; l’adopció de protocols i instruments per garantir el compliment del principi de transparència en la contractació; l’adhesió a
mecanismes de resolució arbitral o destinats a la mediació de conflictes sorgits amb persones
consumidores i clientela.
2. Aspectes socials i laborals: aspectes socials referents a la implicació de l’empresa en la millora social de l’entorn, la col·laboració amb el tercer sector, la promoció del voluntariat, el suport al
treball de les entitats socials, la participació en projectes socials que milloren la qualitat de vida
24

de les persones més vulnerables, la promoció de valors socials i l’educació per a la salut. També
aspectes laborals referits a la garantia d’oferir un entorn laboral segur i saludable, la realització
d’accions de formació i actualització professional, la disposició de plans d’igualtat, la no-discriminació i la inclusió de la diversitat en totes les seues manifestacions, la garantia d’igualtat
retributiva entre dones i hòmens, la inclusió de col·lectius en risc d’exclusió social, l’estabilitat en
l’ocupació i , finalment, la conciliació de la vida personal, laboral, familiar i de corresponsabilitat
entre dones i hòmens.
3. Aspectes ambientals: referits a les accions adoptades per a la protecció de la biodiversitat,
a la lluita contra el canvi climàtic, a l’impuls de l’economia circular, a l’ús eficient dels recursos,
dels aparells o dels productes sostenibles ambientalment, a l’avaluació del cicle de vida i a la
prevenció de la contaminació, així com al consum responsable i sostenible.
4. Aspectes d’I+D+I socialment responsable: referits a la cultura innovadora socialment responsable de l’organització o l’empresa, a través de la realització o patrocini d’activitats d’I+D+I
dirigides a col·lectius vulnerables, tot considerant el seu impacte en la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones.
1.4. Guía de Responsabilidad Social ISO 26000.
International Standardization Organization, el principal organisme mundial de normalització,
va publicar el 2010 la Guia de Responsabilitat Social ISO 26000. Les seues orientacions transcendeixen l’àmbit de les empreses i s’obrin a tot tipus d’organitzacions. Des d’un enfocament
estratègic, defineix la responsabilitat social com la que correspon a una organització davant
dels impactes que les seues decisions i activitats ocasionen en la societat i en el medi ambient.
Aquest tipus de responsabilitat es durà a terme per mitjà d’un comportament ètic i transparent
que contribuïsca al desenrotllament sostenible, incloent-hi la salut i el benestar de la societat.
Aquest organisme commina les organitzacions perquè prenguen en consideració les diferents
expectatives de les parts interessades i d’aquesta manera complisquen amb la legislació aplica-
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ble per poder ser coherents amb la normativa internacional de comportament. Així, la responsabilitat social estarà integrada en tota l’organització i es durà a terme en les seues relacions.
Aquesta guia concreta set matèries fonamentals: el govern de l’organització, els drets humans,
les pràctiques laborals, el medi ambient, les pràctiques justes d’operació, els assumptes dels
consumidors, la participació activa i el desenrotllament de la comunitat.
Cal destacar-hi l’enfocament holístic i integrador que caracteritza la norma i també la perspectiva d’interdependència que presideix la relació entre les matèries i els assumptes.
En relació amb la governança, s’hi defén que una organització que es plantege ser socialment
responsable ha de comptar amb un sistema de governança que li permeta posar en pràctica i
supervisar l’aplicació dels principis.
Sobre derechos humanos, ISO 26000 considera que una organización tiene la responsabilidad
de respetar los derechos humanos y hacerlo además en su ámbito de influencia. Hace mención
de ocho asuntos: debida diligencia, situaciones de riesgo para los derechos humanos, evitar la
complicidad, resolución de reclamaciones, discriminación y grupos vulnerables, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y por último principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
En relació amb les pràctiques laborals responsables, les considera essencials per a la justícia
social, l’estabilitat social i la pau. Descriu diversos assumptes relacionats amb elles: treball i relacions laborals, condicions de treball i protecció social, diàleg social, salut i seguretat ocupacional
i, en últim lloc, desenrotllament humà i formació en el lloc de treball.
Sobre el medi ambient, insisteix en el fet que tota activitat té un impacte en el medi ambient,
del qual cal ser conscient. A més, caldrà minimitzar-lo mitjançant la reducció de l’ús de recursos. Els assumptes relacionats són: prevenció de la contaminació, ús sostenible dels recursos,
mitigació del canvi climàtic i adaptació a aquest tipus de fenomen, protecció del medi ambient,
la biodiversitat i la restauració dels hàbitats naturals.
Quant a les pràctiques justes d’operació, la norma les relaciona amb la conducta ètica en les
relacions amb altres organitzacions. Els assumptes que tenen a veure amb esta matèria són:
anticorrupció, participació política responsable, competència justa, promoure la responsabilitat
social en la cadena de valor i respecte als drets de la propietat.
Sobre assumptes de consumidors, es referix a la relació de l’organització amb els consumidors
a través de pràctiques justes de màrqueting, de protecció de la salut i de la seguretat, així com la
protecció de dades, la resolució de controvèrsies o l’educació del consumidor. Com a assumptes principals, s’hi tracten qüestions com ara les pràctiques justes de màrqueting, la informació
objectiva i imparcial, les pràctiques justes de contractació, la protecció de la salut i la seguretat
dels consumidors, el consum sostenible, els serveis d’atenció al client, el suport i la resolució de
queixes i de controvèrsies, la protecció i la privacitat de les dades dels consumidors, l’accés a
serveis essencials i, finalment, l’educació i la presa de consciència.
Sobre participació activa i desenrotllament de la comunitat, hom emfatitza en el valor de la
relació amb la comunitat i en la capacitat de les organitzacions d’incidir en el seu desenrotllament. Com a assumptes, ressalta la participació activa de la comunitat, l’educació i la cultura, la
creació d’ocupació i el desenrotllament d’habilitats, el desenrotllament i l’accés a la tecnologia,
la generació de riquesa i d’ingressos, la salut i, finalment, la inversió social.
Sobre la forma d’integrar pràcticament la responsabilitat social en l’organització, ISO 26000 ofereix una sèrie de passos que cal seguir:
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•
•
•
•
•
•

En primer lloc, es deu dur a terme una revisió que determine la relació inicial entre l’empresa
i la responsabilitat social.
Posteriorment, cal realitzar un procés de deguda diligència que ajude a identificar els impactes negatius de l’organització en l’àmbit social, econòmic i ambiental, tant els reals com els
potencials. Això es fa per evitar els impactes negatius i minimitzar-ne els efectes.
Determinar la pertinència de cadascun dels assumptes que componen les matèries fonamentals (aquestes sí que són totes pertinents, no així els assumptes).
Determinar la importància de tals assumptes per a l’organització.
Identificar l’esfera d’influència de l’organització i ser conscient de la forma d’exercir dita
influència.
Assignar prioritats per a abordar els assumptes tenint en compte els punts anteriors. .

Per a la integració efectiva i pràctica de la responsabilitat social en l’organització, proposa:
•
•
•

Augmentar la presa de consciència i crear competències per a la responsabilitat social.
Establir el rumb de l’organització cap a la responsabilitat social.
Incorporar la responsabilitat social dins de la governança, els sistemes i els procediments de
l’organització.

A la comunicació, tant interna com externa, li assigna un paper essencial, perquè està present
i és necessària en molts aspectes de la responsabilitat social, com ara en l’apartat de l’ús del
diàleg amb les parts interessades o en el report.
La norma es deté a comentar fórmules per tal d’augmentar la credibilitat que el procés cap a
l’assoliment de la responsabilitat social ofereix als altres. S’hi ocupa també d’insistir en la importància cabdal de fer un seguiment i una millora de les actuacions que es duen a terme i, en
darrer lloc, reflexiona sobre l’oportunitat de participar en iniciatives voluntàries sobre responsabilitat social, com les que són promogudes per organismes internacionals o d’altres de caràcter
privat.
Entre els beneficis de la responsabilitat social per a una organització, la guia destaca els aspectes
següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impulsar una presa de decisions més fonamentada a partir d’una millor comprensió de les
expectatives de la societat i de les oportunitats associades a la responsabilitat social per tal
d’evitar els riscos de no ser socialment responsable.
Millorar les pràctiques de gestió del risc de l’organització.
Augmentar la reputació de l’organització i fomentar una major confiança pública.
Recolzar la llicència social de l’organització per operar.
Generar innovació.
Millorar la competitivitat de l’organització, incloent-hi l’accés al finançament i la posició de
soci preferencial.
Millorar la relació de l’organització amb les parts interessades, exposant a l’organització a
noves perspectives i al contacte amb una variada gamma de parts interessades.
Augmentar la lleialtat, la involucració, la participació i la moral dels empleats.
Millorar la salut i la seguretat, tant dels treballadors com de les treballadores.
Actuar positivament en la capacitat d’una organització per a contractar, motivar i retindre
els seus empleats.
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•
•
•

Obtindre estalvis associats a l’augment de la productivitat i a l’eficiència dels recursos, la
disminució del consum d’energia i d’aigua, la reducció dels residus i la recuperació dels subproductes valuosos.
Millorar la fiabilitat i l’equitat de les transaccions, a través de la participació política responsable, la competència justa i l’absència de corrupció.
Previndre o reduir els conflictes potencials amb consumidors sobre productes o serveis.

En tots els casos, es tracta d’avantatges rellevants i de resultats que produeixen un notable
impacte en qualsevol organització, per la qual cosa reforcen la idea de la idoneïtat d’incorporar
criteris de responsabilitat social a l’estratègia i a la gestió. En definitiva, la societat no sols espera
un comportament responsable per part de les empreses, sinó també per part de qualsevol tipus
d’entitat.
1.5 El procés de la responsabilitat social
La incorporació de la responsabilitat social a l’estratègia d’una organització -ja siga una empresa
o qualsevol altre tipus d’entitat o d’institució- pot ser natural o planificada, parcial i improvisada
o més ambiciosa i amb vocació de transformació profunda i duradora.
Segons allò que s’ha vist fins ara, no hi ha un model únic d’entitat socialment responsable ni un
patró fix per a l’adopció de criteris sostenibles. La naturalesa de cada organització, la seua pròpia
trajectòria o les expectatives i inquietuds dels seus grups d’interés marcaran el camí que s’ha de
seguir o la intensitat dels canvis.
Archie B. Carroll explica gràficament a través d’una piràmide com han evolucionat les responsabilitats o les expectatives atribuïbles o depositades sobre una empresa. Podem fàcilment identificar que fins fa no tant, el paper d’una empresa era – per dir-ho esquemàticament- la transformació de matèries primeres en beneficis econòmics per mitjà d’una força de treball que duia a
terme un procés.
Si l’empresa aconseguia que els ingressos superaren els gastos, la seua responsabilitat es trobava satisfeta, ja que s’havia generat riquesa econòmica i ocupació.
Una segona responsabilitat que se suma a l’anterior és la que condiciona eixa rendibilitat econòmica a l’obediència legal. Els processos laborals, administratius, societaris o financers relacionats
amb l’activitat empresarial han d’ajustar-se a les disposicions normatives d’aplicació. No n’hi ha
prou d’obtindre uns resultats positius en els comptes anuals, que aporten rendibilitat als accionistes, sinó que l’actuació empresarial s’ha de sotmetre a l’observança de la llei i el seu desplegament normatiu. Això és: hi ha un control i uns límits que cal respectar.
El tercer escaló de responsabilitat arriba fins a l’exigència d’un comportament ètic. L’empresa
ha de transcendir la barrera de la legalitat i apujar el llistó fins al punt que hom considera èticament correcte. La llei és una convenció admesa en un territori administratiu sobre una qüestió
concreta, però no dibuixa un model de comportament. Hi ha qüestions sobre les quals el legislador simplement no s’ha detingut o inclús en el cas d’haver-ho fet, no ha previst determinades
desviacions. En altres casos, la suma de regulacions i de normes, simplement, no aconsegueix
l’efectivitat prevista.
Es demana per tant a les companyies que no detinguen la seua exigència en la línia d’allò considerat estrictament legal, sinó que avancen cap al que s’espera d’elles per part d’altres parts
interessades que, generalment, solen estar situades més enllà dels límits físics de l’empresa. La
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societat espera una activitat empresarial basada en principis ètics, que no cause dany, justa,
equitativa i correcta.
L’últim escaló de responsabilitat arriba fins a la filantropia. Una empresa ha de guanyar diners i
ho ha de fer respectant el marc legal, sotmetent el seu comportament a l’ètica i, a més, aportant
valor a la comunitat.
Les empreses han de preveure l’èxit dels objectius cap a dins, però també han de ser ambicioses perquè la seua acció redunde en benefici social i ambiental per a l’entorn social i natural.

RESPONSABILITAT FILANTRÒPICA
Ser un bon ciutadà
Contribuir amb recursos
a la comunitat

RESPONSABILITAT ÈTICA

Ser ètic. Obligació de fer allò que és
corrrecte, just i equitatiu. Evita fer mal

RESPONSABILITAT LEGAL

Obeir la llei. Les lleis són la codificació d’allò
que la societat considera correcte i incorrecte

RESPONSABILITATS ECONÒMIQUES

Ser rendible.
La base sobre la qual es basa la resta de les responsabilitats

Font: Carrol, 1999

D’aquesta manera, assumeix un paper rellevant com a agent de transformació i alhora com a
part d’un sistema col·laboratiu dirigit a millorar la capacitat de generar benestar d’una forma
sostenible.
Resulta, doncs, un fet digne de respecte i d’admiració qualsevol gest que porte una organització a millorar en algun dels àmbits que hem descrit anteriorment, tanmateix en aquest cas
no podem concloure que es tracte d’una entitat socialment responsable. Per exemple, si una
corporació facilita, a través d’una donació o del voluntariat corporatiu, la reforestació d’un espai
natural afectat per un incendi, estarem davant una labor encomiable que genera beneficis per
a la comunitat i per al medi ambient i que té a més una gran dosi d’altruisme, no obstant això
cal afegir que aquest fet no ens permetrà apreciar amb precisió el grau de responsabilitat social
d’eixa organització.
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Això no vol dir que no hagen de dur-se a terme aquest tipus d’accions. De fet, fer-ho és una
forma d’apreciar de manera natural i en primera persona els beneficis d’incorporar aquest tipus
de comportaments a l’entitat. Pot ser, doncs, una extraordinària oportunitat per tal d’enriquir el
punt de vista merament economicista o legalista i aprofundir més enllà.
La concepció holística de la responsabilitat social aconsella, en canvi, una mirada àmplia i alhora detinguda sobre el paper de cada organització d’acord amb les expectatives dels seus grups
d’interés, l’abordatge dels seus assumptes materials, el fet d’assumir el caràcter estratègic de la

1

Talent i lideratge

2

Diagnòstic inicial

3

Grups d’interès

4

Assumptes materials

5

Pla de responsabilitat social

6

Integració i implementació

7

Medició i control

8

Report

9

Millora contínua

sostenibilitat i l’exercici permanent de la transparència i de l’ètica. D’acord amb això, l’avanç en
responsabilitat social hauria de fugir de la improvisació i adoptar la forma d’un procés sistemàtic. Els passos que s’han de seguir per a dur-lo a terme podrien ser:
1.5.1 Talent i lideratge
La primera qüestió a resoldre és disposar de capacitació especialitzada. Tant si s’opta per dur
a terme el treball amb recursos propis com si s’opta per comptar amb suports externs, és essencial disposar de professionals la formació i la trajectòria dels quals els faculte per a la tasca
de transformar l’organització d’acord amb criteris de sostenibilitat. Els perfils adequats poden
procedir de diversos àmbits, d’acord amb la transversalitat de la responsabilitat social, però és
imprescindible comptar amb coneixements avançats avalats per una especialització formativa.
També en el moment inicial és essencial comptar amb el lideratge necessari. Una decisió estratègica com aquesta ha de comptar amb l’aval de l’alta direcció, però també, ja que afecta totes
les àrees funcionals de l’entitat, s’hi implicaran els quadres directius des del començament. Pel
que fa a aquesta qüestió, resulta de gran utilitat nomenar un comité ad hoc perquè assumisca la
responsabilitat de progressar en aquest nou repte. Cal aconseguir que el grup estiga tan vinculat
com siga possible a la direcció i la gestió de l’entitat, perquè les decisions que s’adopten afecta30

ran de manera directa l’estratègia i l’operació de totes les àrees. No cal oblidar que la participació
dels grups d’interés és consubstancial a la responsabilitat social, per la qual cosa, almenys, els
grups d’interés primaris han d’estar implicats en el procés des dels seus inicis.
Constituït eixe comité, serà necessari dedicar el temps necessari a posar en comú els conceptes
generals sobre responsabilitat social, a compartir la metodologia, els objectius i els reptes i a
establir terminis i responsabilitats, de manera que totes les parts implicades siguen conscients
de la transcendència de l’interés i s’hi impliquen..
1.5.2. Diagnòstic inicial
La primera labor del comité de responsabilitat social serà diagnosticar, de manera sistemàtica i
meticulosa, quin és el comportament de l’entitat pel que fa als distints aspectes que cal considerar, des dels que tenen a veure amb l’estratègia i el model d’organització fins als que són de
gestió interna i d’assumptes econòmics, de recursos humans o ambientals o dels que revelen
l’impacte social de la nostra organització. Es busca identificar no sols les carències del nostre exercici, sinó també les qüestions en què la nostra organització destaca i inclús les bones
pràctiques que es duen a terme i que poden marcar la senda de pròxims avanços. Punts forts,
debilitats, amenaces o oportunitats eixiran a la llum en aquest moment.
Es tracta d’una tasca complexa que requereix detindre’s en cada punt i analitzar amb honestedat quin nivell de desenrotllament s’ha aconseguit en cadascun d’ells. Aquesta labor ha de
dur-se a terme amb transparència i amb la mirada posada a mitjà i llarg termini. Ha de ser una
mirada desproveïda de passió, objectiva, orientada a marcar tan sols el punt de partida d’aquest
apassionant viatge.
Els diferents punts de vista de les persones que formen part del comité aportaran una informació diversa que haurà de ser homogeneïtzada per poder aconseguir un equilibri en les valoracions i en el diagnòstic.
Aquesta fase pot recolzar-se en formularis i recórrer a tècniques de mesurament més o menys
complexes, però és imprescindible que la rigidesa de les ferramentes no supose una pèrdua
d’informació valuosa. Pot ser d’utilitat valdre’s de la Guia ISO 26000 o altres recursos anàlegs per
no oblidar cap aspecte i, sobretot, per mantindre l’enfocament adequat.
1.5.3. Grups de interés
Com a part del diagnòstic, es durà a terme una identificació dels grups d’interés. Els stakeholders són les parts interessades o grups d’interés per a una entitat, és a dir, són aquelles persones
o grups que tenen interessos legítims en la seua activitat. N’hi ha de primaris – els que tenen
una relació contractual amb l’organització com a empleats o accionistas- i de secundaris – els
que mantenen vincles menys formals, però no necessàriament menys transcendents, com poden ser la comunitat local o les organitzacions ambientalistas o d’un altre tipus. A més, aquestos també poden classificar-se com a interns (la plantilla, els accionistes, el personal directiu) i
externs (els clients, els proveïdors, les organitzacions socials, l’administració).
Cada entitat ha d’identificar els seus grups d’interés, així com la importància que aquestos tenen per a ella. El fet de ser conscient de l’existència de diferents parts interessades en la nostra
activitat aporta una visió més àmplia sobre la nostra capacitat de generar impactes, tant positius
com negatius, així com de la diversitat d’expectatives que conflueixen al nostre voltant. Cadascun dels grups té legítimes aspiracions pel que fa a l’organització; moltes vegades, les diferents
aspiracions seran inclús contraposades, però totes hauran de ser preses en consideració.
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Una vegada identificats els diferents interessos existents dins d’eixa primera fase de diagnòstic,
haurem d’identificar la seua importància per a l’organització, així com les vies de diàleg existents
en el moment de dur a terme l’anàlisi per tal de poder concloure si són suficients o pel contrari
han de reformar-se en el futur.
1.5.4. Assumptes materials
Al costat del diagnòstic, caldrà identificar quins són els principals assumptes materials per a la
nostra organització. És cert que cada entitat ha d’establir la seua pròpia senda cap a la sostenibilitat i també ha de decidir sobre quins aspectes posa un major èmfasi —dins d’un conjunt
equilibrat, és clar—, però resulta ineludible abordar els assumptes rellevants.
A través d’una matriu de materialitat —o d’un altre instrument anàleg—, de la participació dels
grups d’interés i tenint en compte la nostra estratègia, s’identificaran els assumptes que formen
part essencial de l’organització, és a dir, aquelles qüestions els potencials impactes negatius
de les quals fan necessari que siguen considerades de manera preferent i sobre les quals s’ha
d’informar. Per exemple, si el nostre negoci és un resort turístic que compta amb un parc d’aigua, resultaran assumptes materials, entre d’altres, l’eficiència en l’ús dels recursos hídrics o la
seguretat dels usuaris. Els nostres grups d’interés no comprendrien que es duguera a terme una
iniciativa per mantindre la biodiversitat en els carrissars de la regió si paral·lelament no duem a
terme una gestió excel·lent de l’aigua en les nostres instal·lacions.
Els assumptes materials formaran necessàriament part de l’estratègia que dissenyem, caldrà
actuar sobre ells i marcaran les prioritats en el pla d’acció.
1.5.5. Pla d’acció
Després de conéixer els aspectes positius i negatius de la gestió actual de les principals qüestions que formen part de la responsabilitat social, és el moment adequat d’establir un pla amb
les mesures que hagen d’implementar-se en cada àmbit amb l’objectiu de corregir febleses,
evitar amenaces, potenciar fortaleses i aprofitar oportunitats.
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PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL
L’estructuració del pla es pot realitzar a través d’eixos temàtics que recolliran objectius que cal
assolir, així com accions concretes que permetran aconseguir-los. Aquestes mesures hauran de
ser prioritzades segons la seua capacitat d’evitar riscos o de generar impactes positius, la seua
importància per als grups d’interés o la seua relació cost/eficiència. Com en qualsevol altre àm32

bit empresarial, les accions seran pressupostades, s’assignaran responsabilitats de cara a la seua
execució i, finalment, tindran indicadors de compliment associats
El pla comptarà amb un calendari temporal que marcarà terminis d’execució i dotarà de contingut a l’estratègia de sostenibilitat.
1.5.6. Integració i implementació
La posada en pràctica de les mesures dissenyades i consensuades pel comité encarregat de
dissenyar el pla de responsabilitat social s’ha de fer integrant-lo en l’estratègia de l’organització.
Com s’ha avançat anteriorment, de res no serveix comptar amb un document elaborat al marge dels plans previs de desenvolupament de l’entitat. El caràcter estratègic que suposa la nova
orientació de l’entitat exigeix que es reformulen els principis generals, que la missió incorpore
una nova perspectiva i també que l’orientació a mitjà i llarg termini contemple el nou paper que
assumeix l’organització. Tot aquest procés es farà amb una voluntat ferma perquè els valors es
corresponguen amb els que són propis d’una entitat responsable socialment.
La implementació ha de portar a la pràctica les accions previstes, cal vigilar el compliment
dels objectius i que els indicadors definits aconseguisquen els llindars establits, a més, s’ha de
prendre decisions sobre qualsevol desviació no prevista o sobre els canvis de condicions que
aconsellen una alteració del pla previst.
De la mateixa manera que en la resta d’etapes, és important que la implementació del pla es
duga a terme amb la suficient transparència i que els grups d’interés coneguen la disposició a
l’avanç de l’entitat, així com els resultats que s’hi van aconseguint i les dificultats i nous reptes
que es puguen anar plantejant. D’aquesta forma, la participació tindrà un caràcter de continuïtat
al llarg del procés, cosa que millorarà la vinculació de les parts interessades amb el projecte, el
qual s’enriquirà amb les seues aportacions.
1.5.7. Mesurament i control
Des de la fase de diagnòstic s’ha evidenciat la utilitat de comptar amb indicadors que permeten
saber amb exactitud l’estat de l’organització en aquells aspectes que formen part de la responsabilitat social. D’altra banda, quan es tracta de dur a terme un progrés sistemàtic que forme part
de l’estratègia de l’entitat, resulta, a més d’útil, imprescindible disposar d’un sistema d’indicadors
tan complet com siga possible que permeta observar com avança l’activitat de l’entitat, així com
les eventuals desviacions que s’hi puguen produir.
Un sistema d’indicadors està integrat per dades de tipus quantitatiu, com ara pot ser el consum
energètic per habitació, i per un altre tipus de dades de caràcter qualitatiu que hauran de tractar-se a través de tècniques estadístiques per poder mesurar-les i comparar-les, com ara el nivel
de satisfacció dels turistes. La periodicitat de les dades vindrà marcada per la capacitat de les
fonts. Algunes dades oferiran resultats mensuals o fins i tot diaris, mentre que uns altres tindran
un caràcter anual o trimestral.
1.5.8. Report
Com a part de la necessitat de retre comptes davant dels diferents grups d’interés i de dur a
terme una gestió transparent dels assumptes de l’organització, és convenient i saludable emprendre un procés periòdic de report en què s’informe de l’estratègia, dels objectius proposats i
de com ha anat evolucionant l’acompliment de la responsabilitat social.
A través d’una memòria de sostenibilitat o informe de progrés s’explicarà detalladament la informació que done compte de com avança l’entitat cap als seus objectius econòmics, socials,
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laborals, ambientals o d’ordre ètic i de governança. Aquest document contindrà, doncs, informació financera i no financera, ja que cal recordar que la responsabilitat social està integrada i
estarà present en tots els àmbits de l’organització.
En aquest cas, es tracta d’una peça de transparència, però també de comunicació, per la qual
cosa ha de seguir algunes pautes i criteris. En primer lloc, és aconsellable que s’inspire – si no
els segueix fidelment i completament— en algun dels sistemes sobre report amb major implantació internacional. Pel que fa a aquesta qüestió, la metodologia sobre informes de progrés del
Pacte Mundial i Global Reporting Initiative Standards són sens dubte les millors referències.
Ateses les recomanacions de GRI , quant als continguts en les memòries de sostenibilitat deuen
tractar-se els apartats següents:
•
•
•
•

Identificar els grups d’interés i reflectir els mecanismes de comunicació i participació establits, de manera que s’evidencie com se satisfan les seues expectatives.
Contextualitzar el paper de l’organització en relació amb la sostenibilitat, això és, reflectir
l’estratègia de l’organització i el seu paper per respondre als reptes de la comunitat en qüestions econòmiques, ambientals o socials.
Reflectir els assumptes materials per a l’entitat on els impactes poden ser més rellevants.
Ser exhaustiva a l’hora d’exposar les qüestions, de manera que les parts interessades troben
satisfetes les necessitats d’informació.

Pel que fa a la qualitat dels informes, GRI recomana seguir els principis següents:
•
•
•
•
•
•

Precisió, tant en l’ús del llenguatge com en el contingut dels continguts exposats, perquè
qui utilitze la memòria obtinga la informació que cerca.
Equilibri. S’evitarà exposar tan sols els resultats positius i eliminar o maquillar els aspectes
negatius que puguen resultar de l’activitat.
Claredat. Aquest element hi serà prou present perquè els grups d’interés comprenguen el
contingut mostrat..
Comparabilitat. Aquest factor també hi serà present de manera que l’informe continga dades evolutives de cada indicador al llarg dels anys i que s’empren indicadors recognoscibles
o estandarditzats quan siga possible.
Fiabilitat. La qualitat de les dades exposades en la memòria ha de ser màxima. Quan es basen en fonts externes contrastades, s’hi haurà d’especificar. Si pel contrari es tracta de dades
pròpies, és convenient explicar la forma com s’obtenen.
Puntualitat. L’informe tindrà una cadència coneguda i s’ajustarà a ella.

També des de l’àmbit normatiu hi ha algunes referències que cal considerar:
—Les grans corporacions estan sotmeses a la Directiva 2014/95/UE del Parlament Europeu i
del Consell de 22 d’octubre de 2014 per la qual es modifica la Directiva 2013/34/UE pel que
fa a la divulgació d’informació no financera i informació sobre diversitat per part de determinades grans empreses i determinats grups, que explicita en el seu Article 19 bis que «Les
grans empreses que siguen entitats d’interés públic que, en la data de tancament del balanç,
superen el criteri d’un nombre mitjà d’empleats superior a 500 durant l’exercici, inclouran en
l’informe de gestió un estat no financer que continga la quantitat d’informació necessària per
a comprendre l’evolució, els resultats i la situació de l’empresa i l’impacte de la seua activitat,
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relativa, com a mínim, a qüestions mediambientals i socials, així com relatives al personal, al
respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, i que incloga:
1. Una breu descripció del model de negoci de l’empresa.
2. Una descripció de les polítiques que aplica l’empresa en relació amb aquestes qüestions,
que incloga els procediments de diligència deguda aplicats.
3. Els resultats de l’aplicació d’eixes polítiques.
4. Els principals riscos relacionats amb eixes qüestions vinculats a les activitats de l’empresa,
entre d’elles, quan siga pertinent i proporcionat, les seues relacions comercials, els productes o els serveis que puguen tindre efectes negatius en eixos àmbits, i com l’empresa
gestiona aquests riscos.
5. Indicadors clau de resultats no financers, que siguen pertinents en relació a l’activitat empresarial concreta.
En el cas que l’empresa no aplique cap política en relació amb una o diverses d’eixes qüestions, l’estat no financer oferirà una explicació clara i motivada sobre aquest tema».
—L’Ordre ESS/1554/2016, de 29 de setembre, per la qual es regula el procediment per al
registre i publicació de les memòries de responsabilitat social i de sostenibilitat de les empreses, organitzacions i administracions públiques fa referència en el seu Article 3 a les característiques que hauran de reunir tals memòries:
1. Les entitats sol·licitants hauran de presentar la memòria de responsabilitat social o de sostenibilitat, en la qual, basant-se en qualsevol dels models nacionals i internacionals existents,
s’expresse la vinculació i el compromís de l’entitat amb les polítiques de responsabilitat social i
sostenibilitat, així com la posada en marxa en la seua organització d’aquest tipus de polítiques,
amb l’objectiu de mostrar-ne els resultats obtinguts.
Les memòries o informes que presenten les entitats sol·licitants hauran d’estar en un format
que, sense perjudici dels ajustos raonables que hagen d’adoptar-se, complisca amb els criteris
d’accessibilitat universal, a l’empara del text refós de la Llei General de drets de les persones
amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29
de novembre.
2. Les Memòries hauran d’incloure informació sobre, almenys, algun dels àmbits següents, i
d’acord a la materialitat i l’especificitat de l’entitat proponent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transparència en la gestió.
Bon govern corporatiu.
Lluita contra la corrupció i el suborn.
Compromís amb el món local i el medi ambient.
Millora de les relacions laborals.
Polítiques d’accessibilitat universal i inclusió de col·lectius en risc d’exclusió social.
Polítiques de diversitat i igualtat.
Consum responsable i sostenible.
Informació sobre aspectes ambientals, socials i de bon govern (criteris ASG).
Respecte, protecció i defensa dels drets humans, en tota la cadena de subministrament de
l’entitat proponent.
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Opinions dels grups d’interés: qualssevol altres mesures que mostren un compromís amb els
valors i els principis de la responsabilitat social empresarial i la sostenibilitat.
3. L’entitat haurà d’especificar si la memòria ha sigut elaborada segons algun model específic
de Memòries de Responsabilitat Social o de Sostenibilitat, i si la memoria ha sigut verificada o
auditada per alguna entitat externa.
4. Per a poder sol·licitar la publicació de les memòries, els representants de l’entitat hauran
d’adjuntar una declaració responsable acreditant la veracitat de les dades aportades en la
sol·licitud, com a representants de l’entitat».
La Llei 18/2018 de la Generalitat per al foment de la responsabilitat social explica en el seu
article 22 els continguts següents:
«1. A l’efecte de ser qualificades com a entitats socialment responsables, les entitats valencianes hauran de presentar una memòria de responsabilitat social que reculla els resultats
analítics sistemàtics i l’avaluació dels aspectes que integren la responsabilitat social de l’entitat
referits en l’article anterior i seguir el procediment de verificació previst en aquesta llei i les
seues normes de desenvolupament.
2. La memòria de responsabilitat social s’ajustarà als següents principis: haurà de ser transparent, inclourà opinions dels grups d’interés, serà auditable, completa, rellevant i adequada al
context organitzacional, sobretot tenint en compte les entitats i empreses de menys de 50
persones emprades, a més serà precisa, neutral, comparable i clara.
3. La memòria de responsabilitat social es basarà en qualsevol dels models nacionals i internacionals existents, expressant la vinculació i compromís de l’entitat amb les polítiques de responsabilitat social i sostenibilitat, així com la posada en marxa en la seua organització d’aquest
tipus de polítiques, a més mostrarà els resultats obtinguts.»
1.5.9. Millora contínua
Com qualsevol aspecte de la gestió organitzacional i de l’estratègia, la responsabilitat social ha
de considerar-se en constant evolució, oberta al canvi i a la transformació. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, periòdicament, s’analitzaran no solament els resultats obtinguts, sinó que
s’aprofitaran els mecanismes de participació per a identificar nous reptes, enfocaments innovadors o projectes col·laboratius.
Els nous desafiaments seran abordats pels òrgans de govern de l’organització i en relació a ells
es plantejaran noves estratègies, que seran compartides i enriquides amb les aportacions dels
grups d’interés i donaran forma a successiuss plans, estratègies i accions.
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Bloc 2
El Turisme Sostenible
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2. El Turisme Sostenible
2.1. La rellevància del turisme a escala internacional
El sector turístic representa, a nivell internacional, una de les indústries amb major potencial de
generació de riquesa, ocupació, ingressos d’exportació o creació d’infraestructures.
En les últimes sis dècades, el turisme no ha cessat de créixer i la seua implantació s’ha expandit
des de les destinacions tradicionals d’Europa i Amèrica del Nord fins a pràcticament tots els
racons del món. Amb poques excepcions, l’arribada de turistes internacionals ha anat augmentant any rere any: de 25 milions el 1950 a 278 milions el 1980, de 674 milions el 2000 a
1.323 milions el 2017. Aquestos desplaçaments turístics han generat importants beneficis en una
tendencia creixent: des dels 2.000 milions de dòlars americans l’any 1950 a 104.000 milions el
1980, 495.000 el 2000 i 1.323.000 milions el 2016.
El turisme internacional ha representat el 7% de les exportacions mundials de béns i serveis el
2017 i el seu ritme de creixement és superior al del comerç mundial. Té a més un valor estratègic,
ja que per a molts països en desenvolupament el turisme és la primera categoria d’exportacions.
Addicionalment, el World Travel &Tourism Council estima que per al 2017 el turisme representa un 10,4% del PIB mundial i que un 9,9% de l’ocupació global correspon al turisme, amb la
particularitat afegida que una de cada cinc de les ocupacions netes creades en l’última dècada
correspon al sector turístic.
D’altra banda, les perspectives també són positives per al sector. L’OMT estima que es produiran
increments anuals d’un 3,3% fins al 2030, moment en què s’arribarà als 1.800 milions de turistes
internacionals. Aquest creixement serà d’un 4,4% anual per a les destinacions emergents a pesar
dels períodes de crisi.
Espanya és un dels països clau en aquesta indústria, ja que ocupa el segon lloc (després de
França) a nivell mundial pel que fa a l’arribada de turistes, amb una xifra de 82 milions de visitants el 2017 i una despesa de 87.000 milions d’euros.
2.2. La necessitat de fer sostenible el turisme
Una activitat tan estesa a escala mundial i amb tanta repercussió en termes econòmics i socials
té, a més, una capacitat extraordinària per contribuir al desenvolupament sostenible gràcies a
l’especial relació que es produeix entre els diferents actors del sistema turístic. Efectivament, l’espai turístic es caracteritza per reunir en el temps i l’espai al consumidor (el turista), el productor
(l’empresa turística) i el producte (l’experiència turística). Aquesta circumstància afavoreix que es
done una interacció singular entre visitants, comunitats amfitriones i entorns locals. També es
comparteix la sensibilització respecte als reptes ambientals de la destinació o la problemàtica
social de les comunitats. D’altra banda, la salut del turisme depén de la sostenibilitat, el turisme
exigeix entorns nets, protecció, una naturalesa atractiva, cultura amb tradicions autèntiques i
hospitalitat. Aquestos valors responsables són imprescindibles per a mantindre la competitivitat
de les destinacions.
En realitat, el turisme pot ser un aliat per al desenvolupament sostenible o pel contrari el seu
pitjor enemic:
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Aspectes Positius

Aspectes Negatius

El turisme ofereix oportunitats em- presarials, d’ocupació o
inversions que potencien el desenvolupament local.

El turisme pot pressionar ecosistemes fràgils, degradar l’entorn i destruir la vida salvatge.

Aconsegueix extraure valor econòmic dels actius patrimonials naturals o culturals, fet que pot contribuir a la seua
conservació.

Pot posar en risc les maneres de vida tradicionals de les
comunitats amfitriones.

Acosta cultures i pobles i és vehicle de la pau.

Competeix per l’ús del territori o l’aigua.
Genera residus i contaminació
És una font d’ingressos inestable, sensible a canvis en les
condicions ambientals o socials.

És necessari, doncs, que els agents públics i privats responsables de la gestió del turisme tinguen en consideració criteris sostenibles per evitar els impactes negatius i així potenciar els
efectes positius de l’activitat turística. D’això depén la perdurabilitat dels atractius turístics en el
temps, així com la salut del negoci o la qualitat de vida de les comunitats locals.
2.3. Sobre la definició del turisme sostenible
Des que es va desenrotllar el concepte de desenvolupament sostenible i es va assumir gradualment per part dels governs de les nacions del món, el turisme n’ha pres nota i ha anat formulant
el seu propi model de desenvolupament segons aquest paradigma.
Va ser el 1987 quan la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament va presentar
el conegut com a informe Brundtland, en la 42a Assemblea General de l’ONU, davant la constatació que un model basat en el creixement econòmic, sense tindre en consideració les persones i l’entorn, n’exhauriria els recursos i generaria pobresa.
Per tant, el desenvolupament hauria de contemplar no solament el creixement econòmic, sinó
també l’equilibri ambiental i social, de manera que pogueren ser satisfetes les necessitats actuals sense comprometre la legítima capacitat de les generacions esdevenidores d’actuar de la
mateixa manera. Caldrà fer, doncs, un ús responsable dels recursos naturals i culturals per a no
comprometre el seu potencial futur.
El 1991, la International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST), va definir per primera vegada el turisme sostenible com “un turisme que manté un equilibri entre els interessos
socials, econòmics i ecològics, integrant les activitats econòmiques i recreatives a fi de buscar
la conservació dels valors naturals i culturals”.
L’any 1995 es formula la Carta de Lanzarote amb motiu de la Conferència mundial del turisme
sostenible, que recull 18 principis bàsics per al desenvolupament del turisme sostenible. Alguns
dels seus punts clau són el reconeixement que el desenvolupament turístic ha de fonamentar-se sobre criteris de sostenibilitat en la vessant ambiental, econòmica, ètica i social i, a més
a més, ha de contemplar i donar suport a les comunitats locals per dur a terme una gestió que
garantisca la sostenibilitat dels propis recursos. D’altra banda, s’hi reclama atenció per a la fragilitat dels espais insulars i de les àrees sensibles i emfatitza en la necessitat de reduir els impactes,
el consum de recursos i la generació de residus.
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Més endavant, la Carta apel·la a un sistema de governança participativa i multinivell i també a
l’ús d’instruments de planificació i de gestió integrats. A més, aposta per la qualitat per a preservar la destinació i satisfer el turista. El document defén un repartiment més equilibrat dels
beneficis i càrregues produïts pel turisme. Considera necessària la renovació de les destinacions
obsoletes, així com la diversificació dels productes turístics. Posa èmfasi en la investigació i la
transferència de coneixements en tecnologies turístiques ambientalment sostenibles. Per últim,
incideix en la necessitat de millorar la sostenibilitat del transport i considera important construir
codis de conducta que regulen l’activitat.
El 1997 es publica per part de l’OMT, del Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC) i del Consell de la Terra l’Agenda 21 per a la Indústria de Viatges i Turisme. Aquest full de ruta assenyala
les accions que han de prendre els governs i les empreses privades per garantir els objectius del
Cim de la Terra. Els aspectes essencials per integrar el turisme i el medi ambient amb l’objectiu
de garantir la sostenibilitat local serien:
•
•
•

El desenvolupament sostenible ha de formar part del negoci del turisme.
Les pràctiques sostenibles seran les que controlaran el mercat a llarg termini.
Serà fonamental la col·laboració entre el govern, la indústria turística i la societat civil per a
l’assoliment de la sostenibilitat a llarg termini.

El 1997 sorgeix la Carta Europea del Turisme Sostenible en els Espais Protegits, que s’inscriu
en les prioritats mundials i europees expressades per les recomanacions de l’Agenda 21, les
quals van ser adoptades en el Cim de la Terra el 1992 i pel V programa d’Accions Comunitàries
en el medi ambient. És una iniciativa de la Federació EUROPARC que busca promoure el desenvolupament del turisme sostenible als espais naturals protegits d’Europa. Aquest document
està orientat als gestors públics i a les empreses. Els objectius essencials d’aquest projecte són:
— Fomentar el suport dels espais protegits d’Europa com a element fonamental del patrimoni
comú, els quals han de preservar-se per a gaudi de les generacions actuals i futures.
—Millorar el desenvolupament sostenible i la gestió del turisme dels espais protegits mitjançant
la consideració dels requeriments de conservació ambiental, les necessitats de les comunitats
locals, les empreses i els turistes.
El 1999 van tindre lloc dues fites trascendentals en l’àmbit internacional. D’una banda, la Comissió de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible en la seua 7a Assemblea
va instar els governs a fer progressar el desenvolupament del turisme sostenible sobre la base
de polítiques, estratègies i plans turístics basats en l’Agenda 21 amb l’objectiu que aquest fet
implicara les organitzacions rellevants, el sector privat i les comunitats indígenes i locals. Es va
incidir en la necessària formació i capacitació de les comunitats locals i en el desenvolupament
d’un conjunt d’instruments que inclouen iniciatives i acords voluntaris. Així mateix, s’insisteix en
la imprescindible implicació de les pimes i a donar prou informació als turistes.
També el 1999 va veure la llum el Codi Ètic Mundial per al Turisme de l‘ OMT, un document
clau per a promoure un compromís de tots els actors del turisme amb els principis del desenvolupament sostenible i responsable. Aquesta qüestió es tractarà detalladament en un apartat
posterior d’aquesta guia.
L’any 2004, l’Organització Mundial del Turisme (OMT) a través del seu Comité de Desenvolupament Sostenible del Turisme en la seua reunió de Tailàndia es referia així al turisme sostenible:
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«Les directrius per al desenvolupament sostenible del turisme i les pràctiques de gestió sostenible són aplicables a totes les formes de turisme en tots els tipus de destinacions, inclosos el
turisme de masses i els diversos segments turístics. Els principis de sostenibilitat es refereixen
als aspectes ambientals, econòmics i socioculturals del desenvolupament turístic, havent-se
d’establir un equilibri adequat entre eixes tres dimensions per garantir la seua sostenibilitat a
llarg termini.
Per tant, el turisme sostenible deu:
1. Donar un ús òptim als recursos ambientals, que són un element fonamental del desenvolupament turístic, mantenint els processos ecològics essencials i ajudant a conservar els
recursos naturals i la diversitat biològica.
2. Respectar l’autenticitat sociocultural de les comunitats amfitriones, conservar els seus
actius culturals arquitectònics vius i els seus valors tradicionals i, finalment, contribuir a l’
enteniment i a la tolerància intercultural.
3. Assegurar unes activitats econòmiques viables a llarg termini, que reporten a tots els
agents uns beneficis socioeconòmics ben distribuïts, entre els quals es compten oportunitats d’ocupació estable i d’obtenció d’ingressos i serveis socials per a les comunitats
amfitriones, i que contribuïsquen a la reducció de la pobresa.
El desenvolupament sostenible del turisme exigeix la participació informada de tots els agents
rellevants, així com un lideratge polític ferm per aconseguir una col·laboració àmplia i establir
un consens. L’assoliment d’un turisme sostenible és un procés continu i requereix un seguiment constant dels impacte per tal d’introduir les mesures preventives o correctives que
resulten necessàries.
El turisme sostenible ha de reportar també un alt grau de satisfacció als turistes i representar
per a ells una experiència significativa, que els faça més conscients dels problemes de la sostenibilitat i que fomente en ells unes pràctiques turístiques sostenibles».
La Comissió Europea va aprovar el 2007 l’Agenda per un Turisme Sostenible i Competitiu. El
document és conscient que Europa en el seu conjunt és la destinació turística més valorada del
món i la seua competitivitat està directament unida a la sostenibilitat, ja que la qualitat de les
destinacions turístiques depén de la salut dels seus entorns naturals i del compromís i la capacitat de les comunitats locals amb la sostenibilitat. Per tant, els objectius generals han de ser la
prosperitat econòmica, l’equitat i la cohesió social, a més de la protecció del medi ambient i la
cultura. Per aquest motiu, d’una banda, cal trobar l’equilibri entre el desenvolupament autònom
de les destinacions i la protecció del seu entorn i, de l’altra, cal afavorir el desenvolupament
d’una activitat econòmica competitiva. Com a reptes, el text assenyala la conservació i gestió
dels recursos naturals i culturals; la minimització de la contaminació i l’ús dels recursos; la gestió del canvi per a l’ interés de la comunitat; la reducció de l’estacionalitat de la demanda; la
lluita contra l’impacte mediambiental dels transports vinculats al turisme; la possibilitat de poder
tindre a l’abast experiències turístiques per a tothom; la millora de la qualitat de les ocupacions
i la seguretat dels turistes i de les comunitats locals.
L’agenda assenyala una sèrie de principis que han de compartir tant els agents públics com els
privats:
1. Adoptar un enfocament global i integrat
2. Planificar a llarg termini
3. Aconseguir un ritme de desenvolupament adequat
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4. Involucrar totes les parts interessades
5. Utilitzar els millors coneixements disponibles
6. Minimitzar i gestionar els riscos (principi de cautela)
7. Reflectir l’impacte en els costos (qui utilitza i contamina ha de pagar)
8. En cas necessari, establir-ne els límits i respectar-los
9. Dur a terme un seguiment continu.
El 2010, sota la presidència espanyola de la Unió Europea, se signa la Declaració de Madrid
Cap a un model turístic socialment responsable. En aquest pacte, es posen d’acord en la
necessitat de construir un sector turístic més fort, sostenible i responsable. S’afirma que «La
responsabilitat social corporativa és essencial en la indústria turística i per aquesta raó s’haurà
de tindre en compte en les activitats i en les practiques turístiques tant pel que fa a les destinacions, com en relació a les empreses i als turistes. El creixement de la conscienciació pública i
el foment d’actituds responsables dels turistes europeus són també bàsics amb la finalitat d’incrementar la demanda de productes i serveis turístics responsables a Europa».
El mateix any, la Comissió Europea publica una comunicació sota el títol Europa, primera
destinació turística del món: un nou marc polític per al turisme europeu. Aquest document,
en línia amb la Declaració de Madrid, perfila el full de ruta del turisme a Europa en un context
complex i canviant. Entre les mesures que integren aqueix nou marc d’acció, n’hi ha dues d’especial interés:
•

•

Promoure el desenvolupament d’un turisme sostenible, responsable i de qualitat. Es reconeix l’estreta relació entre competitivitat, sostenibilitat i qualitat de les destinacions turístiques. També s’afirma l’amplitud del concepte de sostenibilitat, que té a veure no solament amb la utilització responsable dels recursos naturals o l’impacte mediambiental de
les activitats (producció de residus, pressió sobre l’aigua, el sòl i la biodiversitat, etc.), sinó
també amb la utilització d’energies «netes», la protecció del patrimoni i la conservació de
la integritat natural i cultural de les destinacions, la qualitat i l’estabilitat en l’ocupació, les
repercussions econòmiques locals o la qualitat de l’acolliment. La comunicació proposa
elaborar un sistema d’indicadors per a la gestió sostenible de les destinacions, el foment
de la gestió responsable dels recursos (energia, aigua, matèries primeres, etc.) i la millora
de les condicions de servei i seguretat, en particular per a l’acolliment de persones majors
i persones amb mobilitat reduïda. També es promouen campanyes de sensibilització per
als turistes, la creació d’una marca «Turisme de Qualitat», facilitar a la indústria turística la
identificació dels riscos derivats del canvi climàtic, proposar una carta de turisme sostenible
i responsable, una estratègia per a un turisme costaner i marítim sostenible i, en últim lloc,
reforçar la cooperació entre la UE, els principals països emergents i els països del Mediterrani per promoure models de turisme sostenible i responsable.
Consolidar la imatge i la visibilitat d’Europa com a conjunt de destinacions sostenibles i de
qualitat. Es busca vincular la imatge de la destinació Europa com un espai turístic en què
s’aposta per la sostenibilitat i la responsabilitat.

Les fites més recents respecte al turisme sostenible i responsable en el context internacional
estan emmarcades en el moviment global sorgit a partir de l’Assemblea General de l’ONU de
2015, celebrada a París, en la qual s’aprova l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible,
formada per dèsset objectius globals, en huit dels quals s’esmenta el turisme com a activitat
fonamental per a la consecució de les metes marcades. Ens detindrem en aquest aspecte més
endavant.
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Per a fomentar la responsabilitat social corporativa entre els agents del sector i promoure el
seu compromís amb els principis ètics per a l’assoliment d’un turisme responsable, l’OMT i la
Xarxa Espanyola del Pacte Mundial van signar l’aliança Turisme responsable: un compromís
de tots, que ha aconseguit reunir nombrosos agents públics i privats i compartir nombroses
bones practiques.
Com a resposta als desafiaments de l’Agenda 2030, l’ONU va declarar l’any 2017 com l’Any
Internacional per al Turisme Sostenible per al Desenvolupament amb l’objectiu de potenciar el
turisme sostenible com a instrument per a erradicar la pobresa, protegir el medi ambient, millorar la qualitat de vida i enfortir econòmicament les dones i els joves, així com per contribuir
a les tres dimensions del desenvolupament sostenible, especialment als països en desenvolupament. Per tal de millorar la sostenibilitat del turisme es fomenta un canvi en les polítiques, en
les pràctiques d’empresa i en el comportament dels consumidors.
L’Any Internacional va promoure el paper del turisme en cinc àrees clau:
1.
2.
3.
4.
5.

Creixement econòmic inclusiu i sostenible.
Inclusió social, ocupació i reducció de la pobresa.
Ús eficient dels recursos, protecció ambiental i lluita contra el canvi climàtic.
Valors culturals, diversitat i patrimoni.
Enteniment mutu, pau i seguretat.

En l’àmbit estrictament ambiental, la Comissió Europea va donar llum verda el 2016 a un Document de Referència Sectorial per a l’aplicació del sistema comunitari de gestió i auditoria
mediambientals (EMAS) en el turisme, un avanç que suposa un enfocament més precís per al
sector i la seua cadena de valor, una aproximació més fidel a les bones pràctiques ambientals
i un guany en credibilitat per al sistema.
Com s’ha vist, han sigut nombroses les declaracions internacionals, els posicionaments sectorials, les reflexions i aportacions científiques i les iniciatives dutes a terme en les diferents
escales per promoure el turisme sostenible i responsable. En definitiva, sense que existisca un
consens o una veritat universal sobre aquest tema i admetent els matisos que corresponen a
cada enfocament, la veritat és que hi ha algunes qüestions que caracteritzen a aquest model
de desenvolupament.
És important remarcar que el turisme sostenible no és una forma diferent o especial de turisme,
sinó que totes les modalitats turístiques tenen capacitat de desenvolupar-se en uns paràmetres de creixent sostenibilitat i aspirar a ser cada vegada més sostenibles. D’aquesta forma, les
directrius per al desenvolupament sostenible del turisme i les pràctiques de gestió sostenible
es poden i deuen aplicar a totes les formes de turisme i en tots els tipus de destinacions: des
del turisme massiu de sol i platja fins a la modalitat més minoritària o innovadora de turisme.
Igualment, correspon a tots els segments de la demanda participar del turisme sostenible.
No és un punt d’arribada el fet que s’aconseguisca en un moment concret, sinó una mena de
camí que té la sostenibilitat com a objectiu i que cada dia és més exigent i ambiciós. Es tracta
que el desenvolupament de l’activitat permeta, segons la capacitat col·lectiva dels actors intervinents en el turisme i la seua col·laboració, maximitzar els beneficis econòmics, socials, culturals i ambientals de manera continuada al llarg del temps sense menyscapte dels seus valors.
Davant d’una mirada reactiva que identifica impactes negatius per al medi ambient, per a la
cultura local o per al benestar de les comunitats receptores com a conseqüència del desenvolupament turístic, el turisme sostenible proposa respostes que els mitiguen i presenta un
enfocament proactiu i possibilista. Es tracta d’aconseguir el màxim desplegament dels efectes
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positius que acompanyen aquesta mena de turisme: la seua capacitat de contribuir al desenvolupament dels pobles, el benestar de la població local, la difusió de valors, la preservació
dels actius patrimonials, tant naturals com culturals o etnogràfics, la lluita contra la pobresa, la
integració social, la inclusió, la diversitat o la igualtat, el respecte a les diferents religions, llengües o cultures, etc.

Sostenibilitat
social i cultural

Economia
basada en la
comunitat
Turisme
Sostenible

Conservar
equitativament

Sostenibilitat
econòmica

Integració
economia i
medi ambient

Sostenibilitat
ambiental

2.4. El model de desenvolupament del turisme sostenible
Aconseguir que el turisme d’una destinació siga sostenible no és, no obstant això, fruit de la casualitat o de la bona voluntat d’algunes de les seues parts interessades. Es tracta d’aconseguir
un model equilibrat, sense estridències, en què el tractament dels diferents aspectes mostre
una raonable homogeneïtat i en què la suma de les actuacions individuals oferisca un resultat
de conjunt coherent i perceptible per part del consumidor turístic.
El camí cap a la sostenibilitat requereix contemplar el turisme des d’una perspectiva holística,
tenint en compte tant els múltiples actors que intervenen en el desenvolupament de l’activitat (empreses locals, pimes, multinacionals, administracions, organismes internacionals, organitzacions empresarials, sindicats, ONG ambientals, ONGD, turistes, ciutadania,etc.), com la
multiplicitat d’aspectes sobre els quals incideix el turisme (desenvolupament rural, ordenació
del territori, desenvolupament local, biodiversitat, qualitat de l’aire, gestió de la diversitat, ús de
recursos, ocupació, cicle de l’aigua, identitat, desenvolupament rural i urbà, migracions, seguretat, educació, cooperació, salut pública, justícia, comerç, transport, investigació, innovació,
valors, ètica, compliment legal,etc.) i les escales territorials sobre les quals els seus efectes es
deixen sentir o sobre les quals cal actuar (des d’un simple recurs o un enclavament, una destinació, municipi, regió o país fins a l’escala continental o mundial). Només d’aquesta forma es
podrà operar un avanç coherent, planificat, consistent i durador.
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2.4.1. Els reptes
Els reptes a què s’enfronta el turisme per avançar en sostenibilitat són coneguts i de diversa naturalesa i categoria, tanmateix cal prendre en consideració aquesta realitat. De forma resumida,
cal destacar-ne els següents:
—Valors ètics, pau i tolerància. El desenvolupament de les activitats turístiques ha de ser compatible amb l’observança de valors compartits que asseguren conductes ajustades a principis
ètics. Les organitzacions turístiques rebutjaran qualsevol forma de discriminació, la corrupció o
l’abús de qualsevol tipus, entre d’altres. El turisme ha de configurar-se com a vehicle de pau, de
diàleg entre pobles, cultures o religions i fomentar la llibertat i la tolerància cap a la diferència.
—Preservar el patrimoni cultural, material i immaterial i la identitat local. Són les icones sobre
les quals es basa una bona part dels viatges turístics, els referents que el turista vol contemplar
en primera persona, viure i admirar. Per això, el turisme sostenible maldarà perquè aquestos
elements es mantinguen en les condicions idònies per al seu gaudi actual i per part de les generacions futures.
—Desenvolupament en països emergents i lluita contra la pobresa. El turisme és un recurs
excepcional que ha demostrat la seua capacitat de generar recursos en països amb baixos
nivells de desenvolupament. Aquesta capacitat ha de potenciar-se per tal de generar oportunitats en tots els racons del món i revertir situacions de pobresa o misèria.
—Qualitat en l’ocupació. Tal vegada la forma més tangible de desenvolupament associada al
turisme té a veure amb la seua capacitat de generar llocs de treball. Aquesta ocupació és imprescindible per a la prestació dels serveis turístics, però una perspectiva responsable exigeix
que es tracte d’un tipus de treball decent, en què es respecten els drets dels treballadors i, a
més, hi haja unes condicions de seguretat i salut adequades, bones oportunitats de promoció
laboral i, finalment, un salari digne i estabilitat.
—Igualtat, diversitat, inclusió, accessibilitat. La societat afronta el repte de no discriminar ningú i d’oferir les mateixes oportunitats a qualsevol persona amb independència de si es tracta
d’una dona o d’un home, si la persona posseeix una nacionalitat o una altra, si pertany a una
ètnia minoritària o al més comú dels fenotips, si té diverses discapacitats o només en té una
o, finalment, si la seua edat és avançada i la seua mobilitat reduïda o no. El turisme ha de ser
exemple d’un comportament obert i respectuós amb la diversitat en la seua accepció més
àmplia.
—Qualitat de vida dels residents. L’extensió del turisme condueix la població resident a conviure amb els turistes, a compartir espais, serveis i instal·lacions. De vegades, aquesta convivència
resulta complicada, és font de conflictes i fins i tot de transformacions indesitjades com ja està
ocorrent amb el fenomen conegut com gentrificació, que expulsa d’espais urbans centrals la
població resident per acollir-hi quasi exclusivament turistes. A més a més, la turismofòbia amenaça alguns entorns i trenca la pacífica relació característica d’aquesta activitat.
—Conservar la naturalesa i la biodiversitat. És un altre dels grans recursos que permet el
desenvolupament del turisme i potser es tracta del més important. Per això, l’esgotament o
deteriorament de la seua qualitat posa en risc no solament la salut del patrimoni comú de la
humanitat, sinó també l’element bàsic sobre el qual es construeix el negoci turístic.
—Canvi climàtic. Les activitats turístiques tenen al davant un doble repte en relació amb el
canvi climàtic. D’una banda, aconseguir que la pràctica del turisme genere un impacte menor
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sobre el clima, reduint la generació de gasos d’efecte d’hivernacle o descarbonizant el sector,
i, per una altra, adaptar-se a les noves condicions climàtiques, millorant la resiliència de les infraestructures i potenciant la seua capacitat de resistir a fenòmens climàtics de risc.
—Economia circular. Un altre dels grans desafiaments de qualsevol activitat és caminar cap
a una economia circular. De fet, és un element essencial per a reduir la petjada ambiental del
turisme. Aquest trànsit suposa reduir l’ús de matèries primeres i augmentar-ne la reutilització,
generar menys residus i aconseguir reincorporar-los a la cadena productiva en un cicle tancat.
—Cicle de l’aigua. L’aigua potable és un recurs escàs en l’escala global i tot indica que ho serà
encara més en els pròxims anys. Aconseguir reduir el consum d’aigua, millorar l’eficiència de
les xarxes de subministrament, preservar-ne la qualitat, depurar-la o reutilitzar-la són alguns
dels mitjans per fer més sostenible el cicle de l’aigua.
—Eficiència energètica. La generació d’energia està en l’origen d’alguns dels desafiaments
més complexos per a la humanitat. Els combustibles fòssils, majoritaris en el transport, l’energia
nuclear o les grans infraestructures necessàries per a obtindre energia de fonts renovables són
alguns dels sectors clau per a la sostenibilitat ambiental. El turisme s’enfronta a la necessitat
d’incrementar l’eficiència de les instal·lacions i del transport per reduir-ne l’impacte.
—Gestió sostenible del territori. El territori és el suport sobre el qual s’implanten les infraestructures turístiques. Unitats d’allotjament, xarxes de transport, equipaments comercials i d’oci
se situen de forma successiva sobre el territori, a partir de transformacions d’ús o restant a la
naturalesa espais abans ocupats tan sols per la seua coberta vegetal. És imprescindible acompanyar el desenvolupament del turisme d’una planificació territorial basada en una utilització
racional del territori i en el respecte a la seua capacitat de càrrega, de manera que es transforme en un actiu per al desenvolupament socioeconòmic i la protecció de l’entorn natural i dels
seus valors. A més, serà necessari una especial cura en la gestió de zones costaneres i insulars
per la seua major vulnerabilitat. També caldrà contemplar la renovació de destinacions turístiques per previndre el seu declivi i fins i tot el decreixement en casos necessaris.
—Educació i capacitació sobre turisme sostenible. La transformació des de models economicistes requereix un procés de sensibilització que es recolze en l’educació per difondre els
valors de la sostenibilitat. És necessari, a més, estendre la capacitació a tot el sistema turístic,
de manera que cada agent implicat utilitze amb destresa les eines que permeten l’avanç cap a
un turisme responsable.
—Cohesió econòmica i social per a destinacions i comunitats locals. Sembla indubtable que
una bona part de la sostenibilitat del turisme depén de la capacitat de maximitzar la seua aptitud a l’hora d’oferir beneficis econòmics i benestar a la comunitat amfitriona. L’afluència de
visitants i la seua generació d’ingressos han de vincular-se necessàriament a models en què es
done preferència a l’ocupació local, fet que permetrà que una part important del benefici es
quede en la destinació, és a dir, en la cadena de subministrament formada, fonamentalment,
per proveïdors locals. En aquestos models proposats, cal que les decisions compten amb la
participació i el suport de la societat amfitriona i dels seus grups d’interés.
—Sostenibilitat en la cadena de valor. Les organitzacions amb enfocament de sostenibilitat
han de ser capaces d’irradiar bones pràctiques, de sumar adhesions a iniciatives positives per
a la societat, la cultura o el medi ambient i de donar coherència a les seues polítiques de responsabilitat social. Per aquest motiu és imprescindible que les empreses i les administracions
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turístiques exigisquen a la cadena de valor un comportament compatible amb els seus valors i
vigilen el seu acompliment per garantir uns estàndards adequats de sostenibilitat.
—Innovació per a la sostenibilitat. Es tracta de posar la innovació al servei de la sostenibilitat
en el turisme, de manera que es puguen reduir impactes i avançar en processos i tecnologia
que millore la capacitat de resposta davant dels reptes socials, ambientals o econòmics a què
s’enfronta l’activitat. En relació amb això, l’ús de la tecnologia pot ajudar a aconseguir destinacions intel·ligents, en les quals l’experiència turística es veu beneficiada per l’ús d’innovacions
que aporten eficiència i competitivitat.
2.4.2. El procés
La forma en què es tracta la qüestió i com s’aconsegueix avançar fa necessari assumir algunes
pautes que l’experiència ha demostrat que resulten eficaces. Naturalment, no es tracta d’un
patró immutable o d’una recepta universal, però amb les singularitats que corresponguen, val
la pena atendre les recomanacions següents a l’hora de posar en marxa un procés de millora
conscient i planificada de la sostenibilitat en una destinació:
—La primera qüestió, encara que resulte òbvia, val la pena destacar-la. Es tracta de recórrer a
un procés planificat. La improvisació difícilment donarà els resultats esperats, encara que hi
existisca bona voluntat. És imprescindible dur a terme un diagnòstic de situació, definir objectius i metes, planificar accions, comptar amb instruments de monitoratge i mesurament,
avaluar resultats i, en últim lloc, cal reportar-ne.
—Integrar la sostenibilitat turística en la planificació. El desenvolupament del turisme compta
amb instruments de planificació, tant des de les administracions públiques com des d’organitzacions de destinació o empreses públiques i privades. No es tracta de definir en paral·lel —i en
possible col·lisió— un pla de sostenibilitat, sinó d’integrar la sostenibilitat en els documents de
planificació respectius, tot i que aquestos estiguen presidits per un document rector compartit
i consensuat.
—Governança participativa, aliances. El suport al procés ha de ser ampli i representatiu dels
interessos dels grups d’interés. La participació ha de presidir el procés amb independència del
tipus de lideratge i permet apostar per un model de governança obert. La gestació i el desenvolupament del procés han de sumar tantes perspectives com siga necessari i s’ha de tindre en
consideració les legítimes expectatives de les parts interessades. Aquesta participació ha d’estar ordenada i és imprescindible que es fixen terminis, a més, cal que cada agent tinga clares
les seues responsabilitats. De la mateixa manera, resulta reeixit per a una iniciativa d’aquesta
naturalesa formar part d’aliances amb altres moviments anàlegs amb què compartir coneixements, experiències i bones pràctiques.
—Suport públic i institucional. El lideratge d’un procés cap a la sostenibilitat turística pot ser
públic, privat o compartit, però és ineludible que compte amb el suport públic i institucional
necessari, tant en forma de recursos econòmics, finançament o incentius com per superar
barreres administratives o polítiques. A més a més, l’impuls de l’administració és imprescindible
per a donar cobertura a eventuals adequacions normatives o legislatives i a projectes de gran
impacte social o territorial que requerisquen suport polític en diferents nivells.
—Considerar els ODS. L’Agenda 2030, que marca el full de ruta del planeta cap a un desenvolupament sostenible, ha de ser considerada en el procés i, d’altra banda, les actuacions que es
posen en marxa deuen estar alineades amb el compliment d’eixos objectius globals.

49

2.4.3. Els resultats esperats
Aconseguir una destinació més sostenible es realitza amb la consecució de resultats tangibles
en diversos àmbits, relacionats amb els reptes abans enunciats.
Tampoc en aquest cas existeix un únic final. La realitat prèvia, la naturalesa de les parts interessades o el tipus d’alternatives plantejades produiran efectes originals; no obstant això, sí que
poden esperar-se avanços notables en aspectes concrets, com ara per exemple els que apareixen concretats en la Guia per a responsables polítics del PNUMA i l’OMT publicat el 2006:
—Viabilitat econòmica. Una destinació sostenible millora la seua viabilitat i competitivitat i
també les de les empreses turístiques amb plans de negoci a llarg termini. Es duu a terme una
investigació de mercats per a conéixer la demanda, s’aposta per la qualitat i per satisfer les necessitats dels clients i s’accedeix al mercat a través dels canals més eficaços. A més, es cuida
la imatge de la destinació perquè siga prou atractiva, tot destacant l’accent en la seguretat i la
qualitat ambiental. Els negocis duen a terme un procés de formació per als seus quadres directius i empleats i compten amb un finançament que no limita l’autosuficiència.
—Prosperitat local. Maximitzar la contribució del turisme a la prosperitat de la comunitat amfitriona i aconseguir que cresca la despesa turística que queda en la destinació amb l’objectiu
que el retorn econòmic a la població local siga major. Per aquesta raó es dóna suport als negocis de capital local, s’aconsegueix el compromís de les companyies operadores amb les empreses locals i s’enforteixen els vincles entre empreses, perquè la cadena de subministraments
local siga capaç d’oferir els productes i serveis necessaris. A més, es dóna suport a associacions
empresarials i a les seues xarxes. En darrer lloc, es capten mercats amb una major capacitat de
despesa i es potencia l’allargament de l’estada.
—Qualitat de l’ocupació. Crear més llocs de treball turístics i augmentar-ne els salaris, a més
de millorar les condicions laborals, l’estabilitat i la igualtat d’oportunitats. Aquest assoliment
requereix ampliar la temporada per reduir l’estacionalitat a través de segments de demanda
específics, és a dir, es tracta de dur a terme una política comercial que oferisca atractius en
temporades de menor afluència turística. També s’hi aposta per la capacitació dels recursos
humans i la seua promoció laboral.
—Equitat social. Els beneficis econòmics i socials provinents del turisme es distribueixen amb
equitat entre la comunitat receptora, la qual cosa redueix la pobresa i la vulnerabilitat de la població local. També s’hi atenen amb preferència necessitats de col·lectius desfavorits com ara
joves sense ocupació. El potencial transformador del turisme ha de ser inclusiu i oferir oportunitats d’ocupació i de cobertura social i sanitària a tots els segments de població i, en particular,
als més necessitats a través de programes d’inserció i d’assistència.
—Satisfacció del visitant. El turista rep un servei que satisfà les seues expectatives. Viu una experiència segura, satisfactòria i completa, amb igualtat d’oportunitats i sense cap tipus de discriminació. És essencial atendre l’accessibilitat en tot tipus d’instal·lacions i llocs visitables per a
persones amb algun tipus de discapacitat. També ho és el fet d’oferir oportunitats vacacionals a
col·lectius amb pressupostos modestos. La satisfacció també ha de ser mesurada i considerada
com a font d’informació valuosa per orientar el negoci i la destinació.
—Control local. Les comunitats locals s’impliquen en la planificació i en la presa de decisions
per gestionar la destinació i definir el seu futur, al costat de la resta de parts interessades. Com
a element essencial del turisme sostenible, la participació de la població local i la presa en
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consideració dels seus interessos són elements fonamentals en la governança de les destinacions. En aquest procés de control es recorre a òrgans de participació amb representació
àmplia, s’ofereix la informació suficient per a una presa de decisions conscient, es compta amb
un sistema d’indicadors, s’ofereix informació objectiva i transparent i per finalitzar es facilita la
capacitació de col·lectius que ho requereixen.
—Benestar de la comunitat. Es millora la qualitat de vida de les comunitats locals, les seues
estructures socials i l’accés a recursos, els serveis i els sistemes de subsistència, tot evitant
qualsevol forma de degradació o d’explotació social o mediambiental. Aprofitar els efectes
beneficiosos del turisme i evitar els impactes negatius requereix el control de la intensitat del
desenvolupament turístic i, en particular, la capacitat d’acolliment social de la destinació, així
com la limitació del nombre màxim de visites. S’empren polítiques de gestió de visitants, tant
al llarg de la temporada a través de la desestacionalització, com a través de la gestió de fluxos
diaris o d’horaris a determinats atractius. Les infraestructures de comunicació o d’un altre tipus
es planifiquen segons la demanda prevista. També s’han previndre possibles conflictes entre
el col.lectiu dels turistes i la població local a través de campanyes d’informació, de reglaments
d’ús i comportament, etc.
—Riquesa cultural. Es respecta el patrimoni històric, la cultura autèntica, les tradicions i les
peculiaritats de les comunitats amfitriones. Aquest aspecte inclou, d’una banda, potenciar els
valors culturals propis i, de l’altra, evitar la falsificació, la banalització i la degradació del patrimoni. Els ingressos que generen els visitants han d’aplicar-se fonamentalment a la conservació
d’eixos elements i a una adequada gestió de visitants. Les icones culturals locals han de ser
emprades per a dinamitzar negocis turístics basats en indústries culturals arrelades a l’autenticitat de la destinació.
—Integritat física (qualitat territorial). Els espais urbans i rurals mantenen i milloren la seua
qualitat i d’aquesta manera eviten la degradació física i visual del seu entorn. L’atractiu dels
espais turístics depén també de la planificació i de la gestió del seu territori. Els nous desenvolupaments urbanístics s’integren de forma harmoniosa amb l’entorn urbà o rural preexistent
i respecten els seus valors i usos naturals, socials i paisatgístics. El seu disseny i materials són
atractius i coherents i la qualitat i la seguretat de la construcció són elevades. Es rehabiliten i reutilitzen edificacions antigues adaptades per a nous usos. Es duen a terme actuacions de renovació i de reestructuració per a destinacions madures degradades o en risc de declivi. Es presta
especial atenció a minimitzar l’impacte de l’ús turístic del territori en aspectes com ara l’erosió
causada pel senderisme, les alteracions de la dinàmica litoral generades per infraestructures
portuàries, el dany als fons marins, l’abocament incontrolat de fems i d’altres semblants.
—Diversitat biològica. Es contribueix a la conservació d’espais naturals, hàbitats i vida salvatge.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, es protegeixen sota alguna figura legal els espais de major
valor, tant els terrestres com els marins, la qual cosa contribueix a facilitar una gestió sostenible que contribuïsca a compatibilitzar la protecció de la biodiversitat, els hàbitats i els valors
paisatgístics d’aquestos espais amb usos lúdics i econòmics que aprofiten els seus atractius.
Els òrgans de gestió d’aquests espais compten amb la participació d’agents turístics i de la comunitat local. Es regula l’arribada de visitants als espais naturals i les activitats que s’hi poden
desenvolupar. Es fomenta la sensibilització dels visitants sobre la biodiversitat i la necessitat de
la seua conservació. Es posen en marxa iniciatives locals dirigides a la comunitat local i turística
per sensibilitzar i protegir el patrimoni natural.
—Eficiència en l’ús dels recursos. L’ús de recursos en el desenvolupament i l’operació de les
instal·lacions i dels serveis turístics es minimitzen, especialment els no renovables. L’eficiència
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en l’ús dels recursos s’aconsegueix incorporant patrons de consum sostenibles a empreses i
turistes. El consum d’aigua dolça es redueix al mínim amb dissenys eficients com ara per exemple les mesures d’estalvi, la reutilització, l’aprofitament d’aigües pluvials o d’aigua de mar per a
usos turístics i la conscienciació i compromís dels turistes. L’energia no renovable o l’ús del sòl
i les matèries primeres es redueixen al mínim.
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—Puresa ambiental (producció neta). Evitar la contaminació de l’aire, de l’aigua i del sòl, així
com la generació de residus en l’activitat turística. S’empra una perspectiva de cicle de vida
per a la prevenció i el control de la contaminació. A més, s’utilitzen maneres de transport sostenibles, com ara pot ser el transport col·lectiu, i es dissenyen els espais turístics per evitar la
dependència del vehicle privat i per afavorir el seu gaudi caminant o en modalitats de transport
menys contaminants. Els residus es gestionen de manera responsable, separant en origen i
tractant cada fracció de manera que tinguen el màxim aprofitament i valorització.
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Bloc 3
Territoris Turístics
Socialment Responsables
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3. Territoris Turístics Socialment Responsables
El turisme està present amb major o menor intensitat en tots els racons del planeta, de manera
que, d’una manera o una d’altra, deixa la seua empremta en gents i en llocs diferents. Qualsevol
lloc és susceptible de ser visitat i totes les comunitats reben en algun moment turistes. És un
fenomen global amb grans repercussions en tots els ordres, però la seua distribució i impactes
no són homogenis.
Hi ha territoris en què la presència del turisme és anecdòtica o residual, mentre que uns altres
indrets hi estan veritablement especialitzats. L’espai turístic és, sumàriament, un sistema territorial on es distribueixen els atractius o recursos primaris sobre els quals es construeix un desenvolupament més o menys intens. En aquest desenrotllament, estan presents les empreses i
les activitats turístiques, així com una comunitat d’acolliment i els mateixos turistes. A mesura
que es desenvolupa el fenomen, el territori s’especialitza i s’ordena per a fer-se més complex i
d’aquesta manera acollir el creixement del turisme a través de la planificació urbanística, donar
cabuda a les unitats d’allotjament i tot tipus d’instal·lacions d’oci i, finalment, construir infraestructures de comunicació que donen accés i connecten els recursos i nuclis turístics, tant des
dels llocs d’origen de la demanda turística com entre ells.
La pròpia morfologia de les edificacions és característica del turisme i el paisatge resultantsiga urbà, de muntanya o litoral- és inequívocament turístic. Aquesta situació es repeteix amb
la seua estructura productiva: el sector de la construcció, la planta comercial, industrial i de
serveis està especialitzada per oferir els productes i els serveis demanats per la clientela turística. La influència turística també es percep en l’àmbit de la formació i la innovació, els quals
són capaços d’oferir professionals, idees i projectes que reforcen la competitivitat d’aquestos
territoris.
La població local del territori amfitrió es beneficia dels efectes socials i econòmics del desenvolupament turístic, però alhora manté una relació de dependència que a vegades pot ser
accentuada i donar lloc a conflictes en diferents ordres.
El turista acudeix a l’espai turístic per a donar satisfacció a les seues necessitats d’oci, descans,
experiències, sensacions o aprenentatge, entre d’altres. És usuari ocasional d’un entorn i veí
circumstancial d’una societat d’acolliment. Participa amb les seues preferències i demandes en
la construcció del territori i en la seua estructura social resultant.
La forma comercial i de gestió a què donen lloc aquestes realitats convergents és la destinació
turística, que projecta una imatge homogènia d’un territori en diferents escales i que concentra els esforços de promoció, així com l’impuls de polítiques públiques de dinamització, d’excel·lència o de reestructuració, entre d’altres.
La sostenibilitat d’aquestes destinacions es basa en un impuls reparador i transformador que
minimitze impactes negatius i en la innovació i la col·laboració entre les parts interessades
per extraure el millor potencial de progrés i benestar que resideix en el turisme. Eixa tasca ha
de tractar-se mitjançant un sistema de governança participatiu i obert, amb la transparència
necessària i tenint en consideració no solament la magnitud global dels reptes, sinó també la
incidència que té per a cadascun dels grups d’interés.
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Per tant, des del punt de vista de la sostenibilitat, les destinacions turístiques poden aspirar a
conformar territoris socialment responsables. Com s’ha vist amb anterioritat, aquestos territoris
són —segons l’art. 20 de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat per al foment de la responsabilitat social— aquells que “compten amb polítiques per a gestionar els impactes socials,
laborals, ambientals, econòmics i culturals que facen compatible una economia competitiva
amb la cohesió social i la millora de vida de la ciutadania a través d’un enfocament de governança participativa”.
Si traslladem aquesta idea a territoris amb forta presència turística, haurem de considerar les
especificitats que aporta aquesta activitat en tots els àmbits, tant des del punt de vista del territori com des de la perspectiva de les parts interessades i de la governança.
3.1. Les parts interessades del sistema turístic
Una de les qüestions essencials per impulsar la transformació d’una destinació en el seu camí
cap a la sostenibilitat és la identificació dels actors implicats, és a dir, les parts interessades que
es donen cita en l’espai, que despleguen les seues dinàmiques segons les seues necessitats i
inquietuds a través de la col·laboració i que alhora són font de conflictes potencials.
En l’àmbit institucional és ineludible la participació de:
•

•

Administracions: en els diferents àmbits territorials en què despleguen les seues competències a nivell local, provincial, autonòmic o nacional. Generalment, ostenten el lideratge,
són necessàries per reforçar el caràcter obert i integrador de qualsevol iniciativa, ja que
tenen capacitats i recursos que poden ser de gran interés. Serà imprescindible que es done
un alt grau de coordinació horitzontal entre els diferents departaments, així com entre els
diferents nivells per evitar ineficiències.
Universitats i centres públics d’investigació, en els quals el coneixement i la innovació poden posar-se al servei de projectes d’interés públic.

En el privat i de les persones:
•
•

•
•
•
•

Ciutadania, la societat d’acolliment, representada per les seues associacions i considerada
també de manera individual.
Turistes, grup d’interés clau que pot tindre una representació directa si hi ha associacions
constituïdes com a tals o bé a través de processos participatius o amb l’ajuda d’eines
demoscòpiques.
Organitzacions empresarials, tant d’àmbit sectorial —allotjament, restauració, oci, immobiliària o comerç, o les que reuneixen varis grups d’ells— com les de tipus territorial.
Organitzacions sindicals, representatives de treballadors del sector o territorials.
Organitzacions de la societat civil que defenen interessos col·lectius d’interés general com
ara el medi ambient, la cultura, les qüestions veïnals i d’altres.
Experts, consultors i empreses de formació, que desenvolupen la seua tasca professional
en l’àmbit de la sostenibilitat turística, la responsabilitat social o en qüestions anàlogues..

Així mateix, són parts interessades els organismes mixtos amb participació pública i privada, relativament freqüents en destinacions de certa grandària, i que s’encarreguen fonamentalment
d’aspectes relacionats amb la promoció. Ens detindrem en alguns d’aquests grups d’interés per
la seua rellevància.
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3.1.1. El turista responsable
De les parts interessades, el turista adquireix una rellevància extraordinària, perquè és la clau
que dóna accés als canvis en última instància. La responsabilitat social difícilment adquireix
el seu caràcter transformador sense el concurs de la clientela. Bé per exigència directa de
la demanda o bé perquè la validen amb el seu comportament, cada nova mesura ha de ser
sancionada pels turistes. Si, per exemple, introduïm productes de rebosteria local tradicional
en el desdejuni del nostre establiment i els nostres clients els rebutgen en favor de la brioixeria
industrial, serà difícil portar avant l’avanç pretés.
Fa temps que s’ha encunyat el terme turista responsable o viatger responsable. L’OMT ha promogut un fullet amb algunes recomanacions basades en el Codi Ètic Mundial per al Turisme,
sobre el qual ens detindrem més endavant. Aquest concís document fa esment del paper actiu
que correspon al turista en la generalització del turisme responsable. En particular, suggereix
al viatger que mantinga una actitud oberta i de respecte sobre les cultures i les tradicions, que
siga tolerant amb la diversitat, que respecte els drets humans, que rebutge qualsevol forma
d’explotació, sexual o infantil i, finalment, que es comprometa amb el respecte de l’entorn,
de la flora i de la fauna silvestres, així com del seu hàbitat i del patrimoni artístic, arqueològic i
cultural.
Quant a la capacitat de contribuir al desenvolupament econòmic i social, el fullet assenyala
que els turistes tenen l’oportunitat de comprar artesania i productes locals, tot mantenint una
actitud de comerç justa. Els convida a vetlar per la seua pròpia seguretat, a informar-se sobre la
destinació abans del desplaçament per a entendre els seus costums, les normes i les tradicions
per evitar comportaments que puguen ofendre la població local o contravindre normes o lleis
locals.
En la mateixa línia, la Fundació InterMundial i l’Institut de Turisme Responsable han elaborat un
Manifest del Viatger Responsable, en el qual sintetitzen el comportament esperat que les persones han d’adoptar en relació amb els viatges turístics per tal de contribuir a desplegar els
efectes positius del turisme i alhora minimitzar-ne els impactes nocius:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificar el viatge per conéixer la destinació i evitar riscos de seguretat.
Donar suport a l’emprenedoria local, comprant productes i serveis produïts en la destinació
per un preu just
Aprendre de la cultura local, conéixer i respectar els seus costums i les normes socials
Respectar els ecosistemes aquàtics i terrestres
Respectar la diversitat, la integració i la igualtat d’oportunitats
Adoptar una manera de consum responsable, en l’ús de l’aigua, l’energia o el transport
Contribuir a la conservació del patrimoni
Triar productes i experiències que milloren la sostenibilitat a través de la innovació
Fomentar un tracte i unes condicions laborals dignes als treballadors

En tots dos casos, així com en altres iniciatives de propòsit semblant, es pot identificar el perfil
del turista responsable com aquell que no solament comparteix la preocupació perquè el turisme siga un sector amb un acompliment responsable, sinó que a més fa gala d’un comportament coherent amb els seus principis i valors, de manera que contribueix des del seu àmbit
de responsabilitat personal al fet que aquest model es consolide. És important aclarir que els
turistes responsables no són aquells que es dirigeixen exclusivament a destinacions sostenibles
o que practiquen ecoturisme, sinó els qui amb el seu comportament contribueixen al fet que
qualsevol destinació siga més responsable.
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3.1.2. Empreses turístiques responsables
Un altre grup d’interés igualment essencial per aconseguir un turisme responsable és aquell
format per les empreses turístiques. El turisme és, des del punt de vista empresarial, un sector
econòmic capaç de generar beneficis per als seus accionistes. Allotjaments turístics, restauració, oci, cultura, transport i un ampli ventall de serveis formen part de l’experiència turística.
El seu comportament és en element essencial quan es tracta d’avançar cap a la sostenibilitat.
Cada subsector té els seus propis reptes ambientals, socials, econòmics o laborals, però tots
han de compartir un enfocament ètic i uns principis comuns.
Les empreses turístiques socialment responsables no comparteixen un perfil homogeni. Tal
com s’ha avançat en diferents ocasions al llarg d’aquest estudi, no estem davant d’un tipus
específic de modalitat turística, sinó que en qualsevol forma de turisme cap un comportament
compromés amb la sostenibilitat. En l’àmbit empresarial, trobem la mateixa realitat.
Naturalment, cal concebre una empresa l’especialització i la diferenciació de la qual en relació a la competència siga precisament una aposta marcada per la responsabilitat social, que
transmeta als seus clients un enfocament en què prevalga una activitat excel·lent i una aposta
pels valors de la sostenibilitat davant de qualsevol altre argument o, finalment, que comercialitze productes turístics especialitzats per a un turista que demana exclusivament aquest tipus
d’opció.
No obstant això, la veritat és que qualsevol empresa turística té capacitat de ser socialment
responsable. En qualsevol negoci es pot adoptar un enfocament estratègic en què es busque
alinear el futur de l’organització amb les necessitats i les inquietuds de la societat i amb els diversos reptes a què s’enfronta la comunitat. No deixa de ser una forma de sumar valor afegit el
fet de posar a la disposició dels nostres clients aquells productes i serveis amb què se sentiran
més identificats, els quals seran més perdurables en el temps i faran més competitiva l’oferta.
Malgrat això, no és suficient tindre sensibilitat amb alguns temes o dur a terme una generosa
donació anual en la gala filantròpica de torn per poder considerar una empresa com socialment responsable. A més, es requereix també un enfocament holístic i sistemàtic de la qüestió.
Una mirada parcial, centrada exclusivament en el rendiment econòmic, ha sigut precisament
la que ens ha fet entendre la necessitat de tractar altres qüestions en relació amb el desenvolupament turístic. Les externalitats ambientals o socials, els impactes sobre el patrimoni natural
o la cultura, l’equilibri del territori o els ecosistemes també hi han de ser tinguts en compte.
En l’empresa turística, com en la resta de sectors, és necessari aplicar una metodologia que
analitze i diagnostique els reptes i les oportunitats en els diferents aspectes que formen part
de la responsabilitat social, que tinga en compte els seus grups d’interés i, finalment, que propose una estratègia i determine els objectius i les accions que seran necessaris per fer-la efectiva. Només així tindrem la capacitat d’aconseguir avanços conscients i tangibles en la nostra
activitat.
Els resultats han de ser mesurables, comptar amb indicadors i ser comunicats amb transparència.
Òbviament, la complexitat d’aquest procés estarà relacionada amb les característiques de cada
empresa, la seua grandària, la seua activitat o la situació des de la qual es parteix. Els qui ja
apliquen polítiques de gestió ambiental, qualitat, benestar laboral i acció social, a banda de
comptar amb un sistema de compliance i d’un quadre de comandament integral, deuen trobar
més senzill gestionar de manera sistemàtica la responsabilitat social.
Un fet característic de les empreses turístiques està relacionat amb una sèrie de preocupacions
d’aquest sector, les quals d’una manera o d’una altra han d’estar presents. Es tracta d’assumptes
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materials, entre els quals podem trobar els que proposa el Manifiesto de l’Empresa Turística
Responsable que defenen Biosphere y RTI4:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantir la seguretat dels clients a través de protocols d’actuació en cas d’emergències i de
seguretat alimentària.
Donar suport a l’emprenedoria i al desenvolupament local mitjançant el consum de productes i serveis locals.
Oferir productes, serveis i experiències que potencien la sostenibilitat de l’empresa a través
de la I+D+i
Gestió i ús eficient de l’energia i de l’aigua i reducció de la petjada del carboni
Col·laborar en la gestió sostenible del patrimoni i les infraestructures de la destinació
Participar en les activitats de conservació, protecció i regeneració dels ecosistemes aquàtics i terrestres de la destinació
Formar la plantilla per oferir un servei de qualitat i posar en marxa programes de voluntariat
corporatiu
Contribuir al coneixement de la cultura local per part dels turistes per tal d’afavorir el seu
comportament responsable
Eliminar barreres a la diversitat i afavorir la integració, la igualtat i la inclusió
Oferir condicions laborals dignes i justes que respecten els drets dels treballadors
Dur a terme una comunicació responsable que afavorisca la transparència

L’avanç de les empreses en matèria de responsabilitat social troba un altre referent metodològic en la Comunitat Valenciana en la Llei 18/2018 de la Generalitat Valenciana de Foment de
la Responsabilitat Social, en la qual, com s’ha vist en l’apartat corresponent, explicita què es
defineix com a entitat socialment responsable que opta a ser reconeguda com a tal.
3.1.3 Administracions turístiques responsables
A més de la demanda (els turistes) i de l’oferta (les empreses turístiques), un altre grup d’interés
essencial per a un turisme sostenible és el format per les administracions, que regulen l’activitat, a més de posar en marxa polítiques que marquen l’orientació del desenvolupament de
l’activitat i promocionen les destinacions en els mercats.
La forma en què les administracions contribueixen al fet que el seu turisme siga més sostenible és diversa. Com que el sistema turístic està caracteritzat per comptar amb una multiplicitat
d’agents i relacions, així com per unes notables repercussions econòmiques, socials i territorials, l’acció dels poders públics incideix sobre el turisme de manera transversal. La política en
matèria d’aigua, la creació i el manteniment d’infraestructures o la gestió de serveis socials
tenen un impacte sensible sobre una destinació turística i poden aportar o restar sostenibilitat
de manera decisiva i diferencial.
En l’àmbit autonòmic, que ostenta la competència de promoció i d’ordenació del turisme, així
com la planificació territorial, són molts els instruments que es poden posar al servei de la sostenibilitat. Per exemplificar aquesta qüestió, la Comunitat Valenciana compta, des del punt de
vista territorial i turístic amb un Pla d’Espais Turístics que aposta per un model turístic basat en la
sostenibilitat territorial. Aquest model identifica el litoral com a espai d’especial vulnerabilitat, es
preocupa de la integració del turisme en espais urbans, defén l’aprofitament turístic dels espais
naturals per fer-los compatibles amb la seua conservació i inclou el foment del turisme d’interior com a element de dinamització. L’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana també
té un enfocament alineat amb eixos principis, ja que contempla la protecció del medi natural,
4
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la utilització racional del sòl com a recurs, la revitalització del patrimoni rural i el desenvolupament de la infraestructura verda del territori, elements tot ells imprescindibles.
També l’administració valenciana en l’àmbit estratègic del turisme, a través del seu Llibre blanc
per a una nova Estratègia Turística de la Comunitat Valenciana, manté una clara orientació
cap a la sostenibilitat i afronta reptes com el canvi climàtic, la qualitat de l’ocupació turística,
l’estacionalitat, la governança turística participativa, l’eficiència en l’ús de l’aigua, la gestió mediambiental, l’accessibilitat, la regulació d’habitatges d’ús turístic, la formació, la innovació, la
coordinació administrativa, la sostenibilitat territorial, l’hospitalitat, l’ètica o la responsabilitat
social corporativa.
En aquesta mateixa línea d’actuació, el govern valencià ha promogut dos instruments legals de
màxim rang com són la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat i la Llei de Foment de la Responsabilitat Social, de les quals ja s’ha parlat, així com el Codi Ètic del Turisme Valencià.
En l’àmbit local, existeixen també instruments capaços de fomentar la sostenibilitat de les destinacions i del conjunt del sistema turístic. A més del planejament urbanístic, eina insubstituïble
per a una gestió ordenada del territori, existeixen unes altres formes d’intervindre en la definició
i en el desenvolupament d’estratègies de sostenibilitat, com ara els plans de turisme locals,
que poden transcendir el simple pla de màrqueting per convertir-se en un full de ruta de les
destinacions.
Servisca com a exemple el Pla Director de Turisme de Vitòria 2018-2020, creat sota el reclam
Green Capital!, que s’enfoca a consolidar l’aposta per conjugar harmònicament sostenibilitat
i competitivitat, on es busca afermar una imatge de destinació turística responsable que es
perceba de forma transversal i diferencial. A més, es pretén fer confluir el disseny del seu model turístic amb el full de ruta de la ciutat (l’Estratègia 2025), estendre la sostenibilitat a tota la
cadena de valor turística i emprar la innovació, avançar com smart destination per aconseguir
beneficis empresarials i, finalment, poder resoldre necessitats socials a través de sistemes de
governança participatius.
3.2. L’ètica en el turisme
Com ja s’ha explicat, un dels requisits que acompanya el desenvolupament de la responsabilitat social en qualsevol organització, activitat o territori és el fet d’incorporar criteris ètics que
asseguren que l’assoliment de beneficis en qualsevol àmbit s’acompanya de valors i pel contrari no es duu a terme a costa de comportaments reprovables, com ara el suborn o la corrupció.
Al mateix temps que es consolida la preocupació de les institucions turístiques internacionals
pel turisme sostenible i responsable, sorgeix la necessitat de promoure un comportament ètic
per als operadors públics i privats del sistema turístic.
3.2.1. Codi Ètic Mundial del Turisme
El treball realitzat en aquesta qüestió cristal·litza finalment el 1999, quan l’Organització Mundial
del Turisme, en la seua reunió a Santiago de Xile, aprova el Codi Ètic Mundial per al Turisme,
un document que recull els principis que han de regir el comportament dels principals actors
del desenvolupament turístic. Aquest document està dirigit tant a agents governamentals com
a empreses turístiques, comunitats i turistes. D’acord amb una concepció sostenible de l’activitat, cerca contribuir a maximitzar els beneficis del sector, minimitzant alhora les seues possibles conseqüències negatives per al medi ambient, el patrimoni cultural i les societats arreu
del món.
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Dos anys més tard, en assemblea general de les Nacions Unides aquest informe va ser finalment reconegut. Encara que a hores d’ara no es tracta d’un document vinculant des del punt
de vista jurídic, s’hi contemplen les adhesions voluntàries de tot tipus d’organitzacions. En virtut
d’aquest Codi, es crea al Comité Mundial d’Ètica del Turisme, que vetlarà per la correcta aplicació i la interpretació del seu contingut.
Els deu principis del Codi reconeixen i enalteixen els valors que poden associar-se al turisme
quan la seua pràctica és responsable i sostenible. Resumidament, el contingut de cada article
és el següent:
Article 1. Contribució del turisme a l’enteniment i al respecte mutus entre les persones i les
societats.
Hom reconeix la capacitat del turisme per a promoure l’esperit de tolerància i de respecte a
la diversitat de creences, però s’admet que perquè això siga possible, les administracions, les
empreses turístiques i els mateixos turistes han d’actuar amb respecte cap a les tradicions, els
costums i les pràctiques socials, religioses i culturals.
El respecte ha de ser mutu i fomentar-se a través de l’educació i la formació. S’ha de parar
atenció a la seguretat dels turistes davant de situacions de possible vulnerabilitat i facilitar-los
informació, protecció i assistència, si aquesta fóra necessària.
Article 2. El turisme, instrument de desenvolupament personal i col·lectiu
Destaca el valor del turisme per al desenvolupament individual i col·lectiu com a vehicle d’autoeducació, de tolerància mútua i d’aprenentatge de les legítimes diferències entre pobles i
cultures i de la seua diversitat. Per això el turisme ha de respectar la igualtat d’homes i dones,
els drets humans, en particular, els dels xiquets, les persones majors, les persones discapacitades, les minories ètniques i els pobles. Per contra, ha de rebutjar l’explotació, especialmente,
la sexual i la infantil.
Article 3r. El turisme, factor de desenvolupament sostenible
El Codi insisteix en la necessitat que el desenvolupament turístic siga respectuós amb el medi
i amb els recursos naturals, que afavorisca un creixement econòmic durador i que oferisca
oportunitats a les generacions actuals i a les esdevenidores. Per això reclama un ús responsable del territori i dels recursos, desestacionalizar l’activitat turística i que es faça tot allò necessari per tal de protegir el patrimoni natural.
Article 4. El turisme, factor d’aprofitament i d’enriquiment del patrimoni cultural de la
humanitat
Com que els recursos turístics pertanyen al patrimoni comú de la humanitat, les comunitats
que compten amb ells tenen la responsabilitat de respectar-los. Per aquesta raó, els elements
patrimonials arqueològics, històrics, monumentals o folklòrics s’hauran d’obrir al seu ús turístic
i aconseguir que aquest fet contribuïsca a la seua conservació i manteniment.
Article 5é. El turisme, activitat beneficiosa per als països i les comunitats de destinació
El Codi proclama la necessitat d’assegurar que les poblacions i les comunitats locals es vegen
afavorides pel desenvolupament turístic, tant en forma d’ocupació com també pel que fa als
beneficis econòmics. El negoci turístic ha d’integrar-se en la societat i en l’ economia locals,
afavorir el seu desenvolupament i evitar impactes negatius sobre el medi natural.
Article 6é. Obligacions dels agents del desenvolupament turístic
La prestació dels serveis turístics ha d’estar presidida per la transparència, tant en la informació
sobre la destinació com quant a les condicions contractuals. A més, els professionals del tu62

risme han de vetlar per la seguretat, la prevenció d’accidents, la protecció sanitària i la higiene
alimentària dels qui recórreguen als seus serveis. Igualment, s’han de facilitar sistemes d’assegurança, assistència i indemnització. Països emissors i receptors han de col·laborar per facilitar
la repatriació dels turistes en cas d’incompliment per part de les empreses organitzadores dels
seus viatges.
Les administracions i els mitjans de comunicació han d’informar de manera responsable als
seus ciutadans de les condicions difícils o fins i tot dels perills amb què puguen trobar-se amb
motiu dels desplaçaments a l’estranger.
Article 7é. Dret al turisme
Aquest article proclama com a dret universal la possibilitat de descobrir les riqueses del món.
Aquest dret està vinculat al dret al descans i a l’oci, en particular a la limitació raonable de la
durada del treball i a les vacances periòdiques pagades.
Per afavorir el gaudi d’aquest dret, s’hi apel·la al desenvolupament del turisme social i al foment
del turisme de les famílies, dels joves i dels estudiants, de les persones majors i de les que pateixen minusvalideses.
Article 8é. Llibertat de desplaçament turístic
Aquest article reclama per als turistes llibertat per circular per l’interior dels països i d’un Estat
a un altre, així com per accedir a llocs turístics i culturals sense formalitats exagerades ni discriminacions. També han de poder accedir als serveis administratius, judicials i sanitaris locals
i a les autoritats consulars. Les seues dades seran tractades de manera confidencial. El pas per
fronteres o la disponibilitat de moneda local tampoc no deu ser un obstacle per al desplaçament turístic.
Article 9é. Drets dels treballadors i dels empresaris del sector turístic
Es reconeix que l’estacionalitat característica de l’activitat turística pot posar en risc, en la pràctica, els drets dels treballadors assalariats i autònoms del sector. Per a evitar-ho, s’emfatitza en
la formació inicial i contínua i en el reforç de la seua protecció social. No s’ha de limitar l’accés
al negoci turístic, en particular a les pimes. Per la seua part, el comportament de les multinacionals del sector ha de ser respectuós amb la lliure competència i compromés amb el desenvolupament local i el repartiment equilibrat dels beneficis.
Article 10é. Aplicació dels principis del Codi Ètic Mundial per al Turisme
S’hi insisteix perquè els agents públics i privats del desenvolupament turístic cooperen en l’aplicació del Codi i també perquè reconeguen el paper dels organismes internacionals en l’àmbit
del turisme (OMT) i de la resta d’organitzacions per a la protecció dels drets humans, del medi
ambient o de la salut. La interpretació del Codi Ètic Mundial per al Turisme es fa recaure en
l’anomenat Comité Mundial d’Ètica del Turisme.
Aquest Codi té una vocació universal i aquest caràcter es reforça amb el reconeixement exprés
per part de Nacions Unides. Aquest organisme en Assemblea General de desembre del 2001 va
aprovar una resolució en què es fa menció d’aquesta qüestió, a més, s’hi subratlla la necessitat
de promoure un turisme responsable i sostenible i convida els governs i altres agents turístics
a introduir el contingut del Codi en les corresponents lleis, normes i pràctiques professionals.
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3.2.2. Codi Ètic del Turisme Valencià
L’Administració Turística Valenciana no s’ha conformat a divulgar el Codi Ètic Mundial per al
Turisme de l’OMT, sinó que ha assumit, tal com recomanava Nacions Unides, el compromís
per “introduir segons corresponga el contingut del Codi Ètic Mundial per al Turisme en les corresponents lleis, normes i pràctiques professionals”.

Turisme Responsable
i Sostenible

CEMT
Llei de Turisme,
Oci i Hospitalitat

Codi Ètic del
Turisme Valencià

Així, al voltant del Codi Ètic Mundial per al Turisme hom ha promogut un model que es fixa
com a objectiu últim ser responsable i sostenible. Per tal d’aconseguir-lo, l’Administració Turística Valenciana fa servir dos instruments: el Codi Ètic del Turisme Valencià i la Llei de Turisme,
Oci i Hospitalitat (de la qual parlarem més endavant en aquesta guia).
El codi valencià és una adaptació del Codi Ètic Mundial a la realitat i la idiosincràsia de la Comunitat Valenciana, que convida a tots els agents a assumir conjuntament el repte de caminar cap
a un turisme sostenible i responsable amb l’hospitalitat com a senyal d’identitat característica.
S’estructura a través d’un sistema de valors, una aliança per l’hospitalitat i un sistema de gestió
ètica.
1. El sistema de valors.
El Codi Ètic del Turisme Valencià reconeix com a valors propis i que desenvolupen l’hospitalitat
els següents:
1. Cordialitat. Atenció afectuosa als turistes, creant un espai turístic acollidor i amable.
2. Respecte. Reconéixer de manera recíproca i cordial la dignitat de totes les persones, atenent i promovent els drets humans i les llibertats fonamentals.
3. Inclusió. Totes les persones tenen dret a accedir al turisme, també col·lectius vulnerables o
desfavorits. Igualment, el repartiment de beneficis ha de ser equilibrat per a les persones i
territoris implicats.
4. Sostenibilitat. Els recursos naturals, artístics, arqueològics, etnològics i culturals han de protegir-se, cuidar-se i millorar-se per satisfer les necessitats actuals i de les futures generacions.
5. Professionalitat. Excel·lència, innovació i millora contínua en l’acompliment professional
dins d’un compromís públic per a generar reputació.
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2. Una aliança per l’hospitalitat.
Un turisme hospitalari es construeix amb la participació i cooperació de tots els agents, públics
i privats. Cada actor té el seu paper en aquesta aliança:
1. Administració autonòmica valenciana.
Ha de promoure l’adhesió, la participació i la implicació de la resta d’agents. També habilitarà
els canals de comunicació necessaris per a realitzar aportacions i suggeriments i alhora informarà sobre males pràctiques turístiques al Comité d’Ètica. Dissenyarà i impartirà formació sobre els valors ètics del turisme valencià. Posarà en marxa un registre de bones pràctiques sobre
compromisos i esforços duts a terme en relació amb el Codi.
També serà responsabilitat de l’administració valenciana posar en marxa polítiques turístiques
que contribuïsquen a vertebrar el territori, a respectar la seua identitat i millorar la qualitat de
vida dels ciutadans de la Comunitat Valenciana, prestant especial atenció a les zones rurals i
d’interior i establint les polítiques necessàries per a frenar i combatre l’intrusisme i les pràctiques il·legals.
En el seu àmbit, ha de promoure el compliment dels drets fonamentals dels treballadors assalariats i autònoms del sector turístic, afavorint la seua protecció social, lluitant contra la precarietat laboral, garantint un salari i un tracte dignes i impulsant la responsabilitat social de les
empreses implicades. En aquesta línia, vetlarà per pràctiques turístiques concordes amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible
Sobre els recursos turístics, aquesta administració deu protegir i cuidar els recursos turístics,
impulsar les tradicions socials, lingüístiques i culturals. S’incentivarà una reducció en el consum
de recursos naturals i es potenciarà una gestió ambiental excel·lent.
Quant a la investigació i a la innovació, l’administració valenciana promourà noves aliances
entre la ciència i el turisme per incrementar la capacitat del sector de fer front als nous reptes
del turisme sostenible.
2. Administració local.
Els municipis i els espais turístics hauran de col·laborar amb l’administració autonòmica perquè
el turisme constituïsca un motor de desenvolupament sostenible mitjançant la promoció dels
drets humans i, especialment, dels drets específics dels grups de població més vulnerables
com ara els xiquets, les persones majors, les persones amb diversitat funcional i les minories
ètniques. També s’ocuparà que l’oferta turística municipal integre la llengua i cultura pròpies i
protegirà i posarà en valor el patrimoni local.
D’altra banda, s’oferirà formació i informació als agents del desenvolupament turístic i a la ciutadania perquè coneguen els seus propis recursos i el concepte d’hospitalitat.
Les entitats locals posaran en marxa polítiques turístiques orientades cap al desenvolupament
econòmic sostenible i equitatiu, així mateix lluitaran contra l’estacionalitat i s’ajudaran de clàusules socials per fomentar valors. A més, han d’afavorir el compliment dels drets fonamentals
dels treballadors assalariats i dels autònoms del sector turístic.
També respectaran el medi natural i promouran un ús sostenible dels recursos i la reducció
en la producció de residus. Pel que fa a aquesta qüestió, han de potenciar un ús no estacional
dels recursos i la seua accessibilitat, tot fent compatible el gaudi de l’oci i del temps lliure amb
la qualitat de vida de la població local i del respecte al seu dret de residència, tranquil·litat i
descans.
Quant als recursos de la seua titularitat, dedicaran els ingressos procedents de la freqüentació
turística al seu manteniment, protecció i millora.
També s’implicaran a mantindre un diàleg fluid amb altres grups d’interés per identificar possibles incompliments dels valors i de les normes del Codi amb l’objectiu d’erradicar-los.
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3. Empreses turístiques
El Codi aposta per la implementació de la responsabilitat social en les empreses turístiques,
contemplant la perspectiva d’un desenvolupament econòmic sostenible socialment i ambientalment. Per això, insta el sector privat a assumir els Objectius del Desenvolupament Sostenible, especialment els drets específics dels grups de població més vulnerables, promoure la tolerància, la igualtat de gènere, la inclusió i l’accessibilitat. També es requereix el seu compromís
en la protecció de l’entorn, dels recursos naturals i en la reducció de la generació de residus,
així com en la priorització de l’ocupació i en la col.laboració amb proveïdors locals.
En l’àmbit de la seua responsabilitat social, han d’incorporar els valors i normes del Codi, així
com participar en el registre de bones pràctiques i en el Comité d’ètica del turisme.
El tracte als turistes ha d’incloure informació objectiva i veraç sobre els llocs de destinació i les
condicions de viatge, recepció i estada, per això caldrà cooperar amb les autoritats públiques
per garantir la seua seguretat, evitar qualsevol conducta hostil i, finalment, actuar amb respecte
i tolerància tot rebutjant qualsevol tipus de comportament racista o xenòfob.
Quant a l’ocupació, les empreses han de garantir els drets fonamentals dels treballadors, oferir
formació, evitar la precarització, els salaris baixos i la discriminació de la dona.
Convidaran els seus empleats a conéixer i respectar la llengua i la cultura valencianes i les dels
visitants i residents i també a protegir i cuidar els recursos naturals i culturals.
Pel que fa a les multinacionals, s’ha d’evitar que abusen de la seua posició dominant i imposen
artificialment models socials i culturals, així com una repatriació excessiva dels seus beneficis.
Finalment, les empreses han de facilitar el seguiment i el control de l’aplicació i del desenvolupament dels valors i dels compromisos del Codi.
4. Turistes
No hi ha turisme sostenible sense turista responsable. El Codi insta els turistes que decidisquen
acudir a les destinacions valencianes a comprometre’s amb algunes qüestions.
En primer lloc, el respecte als drets humans i la dignitat de totes les persones. Els convida a
compartir els valors del Codi, a respectar les tradicions i les pràctiques socials, lingüístiques
i culturals, a preservar l’entorn natural, a protegir la flora i la fauna silvestre i el seu hàbitat, a
donar suport a l’economia local adquirint productes i serveis de la zona, així com a evitar comportaments que puguen danyar els recursos i les formes de vida i que perjudiquen la imatge i
la reputació.
Els turistes no han de consumir productes prohibits o abusar-ne dels legals, ni atemptar contra
la seguretat de les persones i contra la tranquil·litat i decència de les destinacions triades. Tampoc tindran comportaments intolerants, racistes o xenòfobs.
Se’ls recomana recaptar informació prèvia sobre la destinació i que comuniquen els eventuals
incompliments dels valors i conductes del Codi.
3. Sistema de gestió ètica.
Amb l’objectiu d’afavorir i de controlar el compliment del Codi, s’estableixen tres instruments
orientats tant per a agents públics com per a privats.
1. Comité d’Ètica del Turisme
Aquest comité constitueix un espai de participació, de diàleg i de resolució de conflictes, encarregat de la difusió i l’aplicació del Codi, així com del seguiment i del control del seu compliment. Estarà integrat per representants dels principals agents de l’activitat turística implicats
i afectats, serà consultiu i la seua composició i funcionament s’establiran en el desenvolupament reglamentari de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana, que
estableix (art. 11) les seues funcions:
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a. Assessorar sobre la interpretació correcta del Codi ètic mundial per al turisme i les seues
possibles aplicacions.
b) Realitzar informes a petició dels diferents agents turístics sobre el desenvolupament dels
principis del codi.
c) Gestionar les notificacions d’alertes i de denúncies sobre els possibles incompliments del
codi ètic.
d) Col·laborar en la resolució de conflictes relacionats amb el seguiment i l’aplicació del codi
ètic.
e) Impulsar la formació dels agents implicats en l’activitat turística en el camp de l’ètica i la
responsabilitat social i en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible.
f) Proposar accions de desenvolupament i millora per al compliment dels principis del codi
ètic i per a la comunicació amb el Comité Mundial d’Ètica del Turisme.
2. Línia Ètica
Es tracta de posar en marxa una línia de comunicació que estiga disponible tant en els diferents
establiments del sector privat com als municipis i espais turístics perquè els diferents grups
d’interés puguen comunicar al Comité d’Ètica del turisme els suggeriments, les alertes i les
denúncies respecte a l’incompliment del Codi, establint els protocols necessaris per assegurar
la confidencialitat i evitar qualsevol possible repressàlia.
3. Registre de Bones Pràctiques
Amb la finalitat de reconéixer els esforços duts a terme per part dels agents de l’activitat turística, es crearà, a través del Comité d’Ètica del Turisme, un registre de bones pràctiques per a
donar-los visibilitat, divulgació i que alhora servisquen d’estímul.
En els primers mesos després de la seua publicació, més de 200 entitats i empreses es van
adherir al Codi i van començar a impartir-se les accions formatives i de sensibilització previstes.
3.3 Construir sostenibilitat turística a través d’indicadors
En línia amb allò comentat anteriorment per a empreses i organitzacions, el turisme sostenible és, entre altres qüestions, capaç de ser conscient i responsable de la seua activitat i dels
impactes que genera, per la qual cosa és imprescindible comptar amb un sistema d’indicadors
que conformen un quadre de comandament i aporten informació sobre l’evolució i l’estat de
la destinació al llarg del temps.
Els indicadors, tal com els defineix l’OMT en la seua guia de 20055, són mesures de l’existència de dificultats o de la gravetat de les ja conegudes, indicis de situacions o problemes que
vindran, mesures del risc i de la necessitat potencial d’acció, i mitjans per identificar i avaluar
els resultats de les nostres accions. Els indicadors són conjunts d’informació formalment seleccionada que s’utilitza amb caràcter regular en el mesurament dels canvis pertinents per al
desenvolupament de la gestió del turisme. Aquestos poden mesurar:
a. Canvis en les pròpies estructures turístiques i factors interns.
b. Canvis en els factors externs que afecten el turisme.
c. Les repercussions del turisme.

5

Indicadors per al desenvolupament de turisme sostenible per a les detinacions turístiques. OMT 2005
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Per a l’elaboració d’indicadors sobre la sostenibilitat és igualment útil la informació quantitativa com la qualitativa. Normalment, els indicadors es trien d’una sèrie de conjunts de dades o
fonts d’informació possibles segons la seua importància en relació amb els principals problemes a què han de fer front els gestors turístics.
Emprar indicadors, és a dir, l’ús d’un sistema d’indicadors, representa una eina excepcional
a l’hora de percebre de manera holística el comportament de la destinació en els diferents
aspectes que conformen la seua sostenibilitat amb l’objectiu de poder adoptar mesures que
anticipen i previnguen situacions no desitjades.
Han sigut nombroses les iniciatives encaminades a definir quins indicadors poden ser expressius de la sostenibilitat del turisme, els quals han estat basats en diferents metodologies. Algunes propostes sorgeixen des del món acadèmic, com el projecte METASIG, dut a terme a la
Universitat d’Alacant el 2001. En canvi, unes altres iniciatives estan afavorides per organitzacions internacionals. Ens detindrem en els dos sistemes que major repercussió han aconseguit
fins a l’actualitat.
3.3.1 Indicadors de desenvolupament sostenible per a les destinacions turístiques de l’OMT
Una referència indispensable per a parlar de mesurament de la sostenibilitat en les destinacions
turístiques és la guia pràctica que va publicar l’OMT l’any 2005, la finalitat de la qual és ajudar els
gestors de destinacions a disposar de la informació més completa per a la presa de decisions
en la planificació del desenvolupament turístic des d’una perspectiva de sostenibilitat.
La guia proposa no solament una bateria d’indicadors a tindre en compte, sinó que ofereix
una metodologia d’aplicació que contribueix a obtindre els millors resultats en la millora de la
gestió de les destinacions.
La Guia s’estructura en set parts:
1. Aquest apartat explica què són els indicadors, la seua importància i com s’empren.
2. Descriu les etapes per a l’elaboració i la utilització dels indicadors. Identifica dotze etapes:
Investigació i organització
Etapa 1. Definició/delimitació de la destinació. Són els límits geogràfics i administratius que
conformen la destinació.
Etapa 2. Utilització dels processos participatius. Es tracta d’aconseguir la participació local
a través de representants de les comunitats, del sector públic, del sector privat, de les ONG
i dels mateixos turistes. La gestió dels processos participatius determinarà el moment, la freqüència, la durada, la grandària o les tècniques que cal emprar.
Etapa 3. Identificació dels atractius, els recursos i els riscos del turisme. Es tracta de dur a
terme una identificació de les fortaleses, les febleses o les amenaces a través d’una matriu
DAFO o d’un altre instrument anàleg.
Etapa 4. Visió a llarg termini d’una destinació. S’ha d’identificar el model de futur, la visió
prospectiva de la destinació, cap a on ha de caminar. Els indicadors hauran de mostrar l’avanç
en eixa senda.
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Elaboració d’indicadors
Etapa 5. Selecció d’assumptes prioritaris i qüestions de política. Es tracta d’identificar les
qüestions més importants per a les parts interessades i arribar a consensos .
Etapa 6. Identificació dels indicadors desitjats. Seran els relacionats amb els assumptes prioritaris i que resulten viables.
Etapa 7. Inventari de les fonts de dades. S’identifiquen les dades disponibles, així com la capacitat de millora, noves fonts de dades i el seu processament.
Etapa 8. Procediments de selecció d’indicadors. A partir dels criteris de pertinència, possibilitat real d’obtindre’ls, credibilitat, claredat i comparabilitat.
Aplicació
Etapa 9. Avaluació de la viabilitat/aplicació. Quan s’accedeix a les dades es torna a avaluar la
seua idoneïtat sobre la base de la seua disponibilitat i qualitat reals.
Etapa 10. Recol·lecció/recopilació i anàlisi de dades. S’afina la forma en què s’utilitza l’indicador, es procedeix al càlcul dels indicadors i a la seua expressió i presentació perquè servisquen
com a elements d’anàlisi.
Etapa 11. Rendició de comptes, comunicació i presentació d’informes. Es tracta de definir
l’informe tipus, la periodicitat i la comunicació associada perquè complisca la seua funció.
Etapa 12. Supervisió i avaluació de l’aplicació dels indicadors. Una revisió periòdica dels indicadors assegurarà la seua vigència i la utilitat
3. Es descriu una llista dels problemes més corrents que afligeixen les destinacions, per als
quals se suggereixen indicadors. Es tracta d’una exhaustiva anàlisi dels problemes ambientals,
socioeconòmics i administratius que poden afectar les destinacions turístiques. Per a cada
problema i els seus components específics, se suggereixen indicadors. Es proposa una llista de
qüestions i indicadors bàsics, essencials i útils per a establir comparacions entre destinacions.
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Aquestos són els indicadors i les qüestions sobre els quals es treballa:
1 Benestar de les comunitats receptores
Satisfacció dels residents amb el turisme (actituds, insatisfacció, reacció de la comunitat)
Efectes del turisme en la comunitat (actituds comunitàries, beneficis socials, canvis de manera de vida, habitatge, demografia)
Accés dels residents als principals recursos (accés a llocs importants, obstacles econòmics,
satisfacció amb els nivells d’accés)
Igualtat entre els sexes (benestar familiar, igualtat d’oportunitats laborals, papers tradicionals
dels sexes, accés a la terra i al crèdit)
Turisme sexual (turisme sexual infantil, educació, estratègies preventives, estratègies de
control)
2 Conservació del patrimoni cultural
Conservació del patrimoni construït (llocs culturals, monuments, danys, manteniment, designació, conservació)
3 Participació comunitària en el turisme
Presa de consciència i participació de la comunitat
4 Satisfacció dels turistes
Manteniment de la satisfacció dels turistes (expectatives, reclamacions, problemes,
percepcions)
Accessibilitat (Mobilitat, turistes d’edat, persones amb discapacitat)
5 Salut i seguretat
Salut (Salut pública, salut comunitària, seguretat alimentària, salut i seguretat en el treball)
Control d’epidèmies i transmissió internacional de malalties (facilitació, plans d’emergència,
efectes en el turisme)
Seguretat dels turistes (risc, seguretat, contesa civil, terrorisme, desastres naturals, impacte,
resposta de la direcció, plans d’emergència, facilitació)
Seguretat pública local (delinqüència, risc, assetjament, seguretat pública, intranquil·litat dels
turistes)
6 Aprofitament dels beneficis econòmics del turisme
Estacionalitat del turisme (ocupació, temporada alta, temporada mitjana, infraestructura,
diversitat de productes, ocupació)
Fugides (articles importats, divises, fugides internes, fugides externes, fugides invisibles)
Ocupació (formació, qualitat, aptituds, rotació, estacionalitat, nivell salarial)
El turisme com a factor de conservació de la naturalesa (finançament per a la conservació, alternatives econòmiques locals, obtenció de suport, participació del turista en la
conservació)
Beneficis econòmics per a la comunitat i la destinació (obtenció d’avantatges, ingressos
turístics, aportació del turisme a l’economia local, inversió empresarial, inversió comunitària,
imposició fiscal, compte satèl·lit)
TTurisme i lluita contra la pobresa (equitat, microempreses, oportunitats d’ocupació i ingressos, PIMES)
Competitivitat dels negocis turístics (preu i valor, qualitat, diferenciació, especialització, vitalitat, cooperació entre empreses, rendibilitat a llarg termini)
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7 Protecció de recursos naturals de valor
Protecció d’ecosistemes en perill (llocs fràgils, espècies en perill)
Qualitat de l’aigua del mar (contaminació, percepció de la qualitat de l’aigua)
8 Gestió de recursos naturals escassos
Gestió energètica (estalvi energètic, rendiment, energies renovables)
Canvi climàtic i turisme (mitigació, adaptació, fenòmens climatològics extrems, riscos, efectes en les destinacions, emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, transport, ús energètic)
Disponibilitat i conservació de l’aigua (subministrament d’aigua, preu de l’aigua, reciclatge,
restriccions)
Qualitat de l’aigua potable (puresa de l’aigua subministrada, impacte de la contaminació
sobre la salut del turisme, imatge del lloc de destinació)
9 Limitació de l’impacte ambiental del turisme
Tractament de les aigües residuals
Gestió dels residus sòlids (fems, reducció, reutilització, reciclatge, depòsit, recollida, substàncies perilloses)
Contaminació atmosfèrica (qualitat de l’aire, salut, contaminació procedent del turisme,
percepció dels turistes)
Control dels nivells de soroll (mesurament dels nivells de soroll, percepció del soroll)
Gestió de l’impacte visual de la infraestructura i de les instal·lacions turístiques (emplaçament, construcció, disseny, paisatge)
10 Control de les activitats turístiques
Control de la intensitat d’ús (Pressió sobre els llocs i sistemes, xifres de turistes, massificació)
Gestió d’esdeveniments turístics (Esdeveniments esportius, fires, festivitats, control del
públic)
11 Ordenació i control del lloc de destinació
Integració del turisme en la planificació local o regional (Informació per als planificadors,
avaluació dels plans, resultats de l’aplicació dels plans)
Control del desenvolupament (Procediments de control, ordenació territorial, gestió de les
propietats, aplicació de la normativa)
Transport relacionat amb el turisme (Patrons de mobilitat, seguretat, sistemes de transport,
eficàcia, transport en la destinació, transport d’entrada/eixida de la destinació)
Transport aeri: forma de respondre als canvis en els patrons de mobilitat i accés (Impacte
ambiental, planificació i seguretat)
12 Disseny de productes i serveis
Creació de circuits i rutes turístics (corredors, enllaços, cooperació)
Oferta de varietat d’experiències (diversificació dels productes, gamma de serveis)
Activitats de màrqueting amb la intenció d’un turisme sostenible (màrqueting “verd”, productes i experiències que posen l’accent en la sostenibilitat, penetració dels mercats, resposta
dels turistes, eficàcia de les activitats de màrqueting)
Protecció de la imatge d’una destinació (imatge de marca, perspectives, màrqueting estratègic)
13 La sostenibilitat de les operacions i els serveis turístics
La sostenibilitat i les polítiques i pràctiques de gestió ambiental en els negocis turístics (Gestió ambiental, responsabilitat social)

71

Les qüestions bàsiques i els indicadors bàsics són els següents:
Qüestió bàsica
Satisfacció dels
residents amb el
turisme
Efectes del
turisme en la
comunitat

Manteniment
de la satisfacció
dels turistes
Estacionalitat
del turisme

Beneficis
econòmics del
turisme

Gestió
energètica

Disponibilitat i
conservació de
l’aigua
Qualitat de l’aigua potable

Tractament de
les aigües
residuals (gestió
de les aigües
residuals)

Indicador(s) bàsic(s)
Nivell de satisfacció dels residents amb el turisme

Proporció entre turistes i població autòctona (mitjana i dia de màxima
afluència)
Percentatge de persones que opinen que el turisme ha ajudat a crear
nous serveis o infraestructures (basat en qüestionari)
Nombre i capacitat de serveis socials disponibles per a la comunitat (percentatge atribuïble al turisme)
Nivell de satisfacció dels turistes (qüestionari d’eixida)
Percepció de la relació qualitat-preu
Percentatge de turistes que tornen a visitar la destinació
Arribades de turistes cada mes o trimestre (distribució al llarg de l’any)
Taxes mensuals d’ocupació en allotjaments autoritzats (oficials) (períodes
de màxima activitat en relació amb la temporada baixa) i percentatge
d’ocupació total durant el trimestre (o mes) de màxima afluència
Percentatge d’establiments comercials oberts tot l’any
Nombre i percentatge de llocs de treball del sector turístic que són fixos
o anuals (en comparació amb els contractes temporals)
Nombre de residents (i relació homes-dones) contractats en el sector
turístic (així mateix, proporció d’ocupació en el sector turístic respecte de
l’ocupació total)
Ingressos generats pel turisme com a percentatge dels ingressos totals
generats en la comunitat
Consum per càpita d’energia de totes les fonts (general i del sector turístic, per persona-dia)
Percentatge de negocis que participen en programes de conservació
d’energia o apliquen polítiques i tècniques d’estalvi energètic
Percentatge de consum energètic de recursos renovables (en destinacions, establiments)
Aigua utilitzada: volum total consumit i quantitat de litres per turista i dia
Estalvi d’aigua (percentatge d’aigua estalviada, recuperada o reciclada)
Percentatge d’establiments turístics on el tractament de l’aigua compleix
les normes internacionals
Freqüència d’aparició de malalties provocades per l’aigua: percentatge
de visitants que han comunicat malalties per aquest motiu durant la seua
estada
Percentatge d’aigües residuals del lloc que reben tractament (en els nivells primari, secundari i terciari)
Percentatge d’establiments turístics (o allotjament) sotmesos a sistemes
de tractament
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Gestió dels resi- Volum de residus produïts per la destinació (tones) (per mes)
dus sòlids (fems) Volum de residus reciclats (m3)/ Volum total de residus (m3) (especificar
per tipus diferents)
Quantitat de residus escampats en la via pública (recompte de fems)
Control del des- Existència d’algun procés de planificació territorial o desenvolupament
envolupament
que incloga el turisme
Percentatge de l’àrea sotmesa a algun tipus de control (densitat, disseny,
etc.)
Control de la
intensitat d’ús

Nombre total d’arribades de turistes (mitjana,mensual,màxim)
Nombre de turistes per metre quadrat del lloc (per exemple, en platges,
atraccions) per quilòmetre quadrat del lloc de destinació- es fa una mitjana de/mes de màxima afluència i una mitjana de/dia de màxima afluència

4. S’enumeren indicadors i problemes que són comuns a determinats tipus de destinacions, en
particular zones costaneres, llocs i destinacions de platja, illes xicotetes, zones àrides i desèrtiques, destinacions de muntanya, espais vulnerables, destinacions d’ecoturisme, espais protegits, comunitats en espais protegits, sendes o rutes, patrimoni arquitectònic, xicotetes comunitats, turisme urbà, centres de convencions, comunitats en desenvolupament, parcs temàtics,
parcs d’aigua o turisme de creuers.
5. Aplicació d’indicadors en la planificació i la formulació de polítiques turístiques. S’ofereix
orientació i exemples sobre la utilització específica d’indicadors en la planificació, la gestió, la
certificació, l’avaluació comparativa, la presentació d’informes i altres finalitats que contribuïsquen a la formulació i l’aplicació de polítiques turístiques sostenibles.
6. Estudis de casos. S’il·lustren 25 exemples d’aplicacions exhaustives d’indicadors en diferents
nivells (nacional, regional, en la destinació, el lloc i l’empresa), i a través de diferents tipus d’indicadors de desenvolupament sostenible per a les destinacions turístiques.
7. Conclusions i recomanacions per a determinats grups d’interessats, com ara autoritats públiques, empreses privades i organitzacions, institucions acadèmiques d’investigació, organitzacions no governamentals i organitzacions internacionals.
3.3.2. El Sistema Europeu d’Indicadors Turístics
Per la seua transcendència, caràcter públic i trajectòria, val la pena detindre’s en l’anomenat
Sistema Europeu d’Indicadors Turístics (ETIS), una iniciativa posada en marxa per la Unió Europea el 2013 per ajudar les destinacions a controlar i mesurar els resultats del seu turisme sostenible tenint en consideració un enfocament comú que permetera establir comparacions entre
diferents entorns d’Europa. Després d’un període d’aplicació inicial, ha sigut revisat i actualitzat
fins a la seua edició actual, datada el 2016.
El sistema sorgeix per ajudar a superar l’enfocament parcial que caracteritza les aproximacions
habituals al fenomen turístic, segons el qual aquesta activitat genera notables beneficis en
l’ordre econòmic o en l’ocupació i té una capacitat notable de contribuir a la conservació de
l’entorn natural o els actius culturals. Sol obviar-se que el turisme també és una font d’impactes
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negatius, com en el cas de la generació de residus, del consum d’aigua i energia, de la transformació de la manera de vida de les comunitats receptores o de l’ocupació del sòl.
El plantejament d’aquest sistema és constituir-se com una eina de gestió, informació i supervisió per a destinacions que permet avaluar la incidència del turisme en eixe territori i contribuir
així a millorar la seua sostenibilitat. Si les parts interessades involucrades en el projecte poden
monitorar i analitzar indicadors, tindran un poderós instrument de gestió a l’abast. Es tracta de
transcendir les habituals estadístiques que mesuren l’activitat turística des d’una mirada parcial
—reflecteixen, bàsicament, les arribades de turistes, les pernoctacions o el grau de satisfacció— per comptar amb un conjunt d’indicadors que mesure amb una perspectiva holística els
impactes del turisme en la vessant econòmica, social, cultural i ambiental sobre la destinació.
Aquest quadre de comandament sobre la sostenibilitat proporciona una sèrie de beneficis per
a la destinació:
•
•
•
•
•

•
•
•

Millora de la informació per a la presa de
decisions
Eficàcia de la gestió de riscos
Priorització de projectes d’intervenció
Avaluació comparativa dels resultats
Millora de l’adhesió de la comunitat local
i major suport a les parts interessades del
sector turístic
Millora de l’experiència dels visitants
Augment dels beneficis o reducció dels
costos
Increment del valor per visitant

L’ETIS té algunes característiques que el fan especialment indicat per a processos participatius
en què es posa en pràctica una reflexió conjunta entre agents turístics públics i privats. És una
eina de caràcter voluntari, basada en l’autoavaluació, l’observació, la recopilació de dades i la
seua anàlisi per part dels mateixos gestors turístics.
L’escala de treball per a l’aplicació de l’ETIS és la local, per tant és útil per a destinacions amb
aquesta referència territorial. Malgrat això, un dels valors afegits del sistema és que es tracta
d’una metodologia comuna per a la Unió Europea, amb l’aval tècnic i científic del grup de treball que l’ha desenvolupat i el recolzament institucional de les institucions comunitàries.
L’ETIS està constituït per 43 indicadors bàsics i una sèrie d’indicadors complementaris, si bé no
caldrà emprar tots els indicadors si les particularitats de la destinació o la seua situació particular no ho requereixen. És un sistema flexible que busca, sobretot, que siga viable i reeixit.
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Indicadores Básicos:

SECCIÓ A: GESTIÓ DE DESTINACIONS
Criteris

Nº ref. de
l’indicador

Indicadors bàsics de l’ETIS

A.1. Política pública de
turisme sostenible

A.1.1

A.2. Satisfacció del client

A.2.1

% d’empreses o establiments turístics en el
lloc de destinació que utilitzen una certificació
voluntària/etiquetat de medi ambient/ qualitat/ sostenibilitat o responsabilitat social de les
empreses
% de turistes i visitants d’un sol dia de durada
que se senten satisfets amb la seua experiència general al lloc de destinació
% de visitants que repeteixen o tornen a una
destinació (en un termini de 5 anys)

A.2.2

SECCIÓ B: VALOR ECONÒMIC
Criteris

Nº ref. de
l’indicador

Indicadors bàsics de l’ETIS

B.1. Flux turístic( volum i
valor) en la destinació

B.1.1

Nº de pernoctacions turístiques mensuals

B.1.2

Nº visites d’un sol dia de durada mensuals

B.1.3

Contribució relativa del turisme a l’economia
de la destinació turística en qüestió
(% del producte interior brut))
Despesa diària del turista que pernocta

B.1.4
B.1.5

Despesa diària dels visitants que realitzen visites d’un sol dia de durada

B.2 Rendiment de la/les
B.2.1
empresa/empreses turística/
turístiques
B.2.2

Mitjana de la durada de l’estada dels turistes
(nits)

B.3 Quantitat i qualitat de
l’ocupació

B.3.1

Ocupació directa del sector turístic dins del
percentatge d’ocupació total de la destinació

B.3.2

% dels llocs de treball en el sector turístic que
són estacionals

B.4.1

% d’aliments, begudes, productes i serveis de
producció local adquirits per les empreses
turístiques de la destinació

B.4 Cadena de
subministrament
del sector turístic

Índex d’ocupació en allotjaments comercials
mensualment i mitjana de l’exercici
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SECCIÓ C: IMPACTE SOCIAL I CULTURAL
Criteris

Nº ref. de Indicadors bàsics de l’ETIS
l’indicador

C.1 Impacte Social/
Comunitari

C.1.1
C.1.2

Nombre de turistes o visitants per cada 100
habitants
de residents que estan satisfets amb el turisme
que rep la destinació ( per mes/ temporada)

C.1.3

Nº de llits disponibles als establiments
d’allotjament comercial per cada 100 habitants

C.1.4

Nº de segones residencies per cada 100
vivendes

C.2. Salut i
Seguretat

C.2.1

% de turistes que presenten una denúncia davant
la policia

C.3 Igualtat de gènere

C.3.1

% d’homes i de dones empleats en el sector del
turisme

C.3.2

% d’empreses turístiques la direcció general de les
quals és dirigida per dones

C.4.1

% d’habitacions als establiments d’allotjamnet
comercial accessibles per a les persones amb
discapacitat
% d’establiments d’allotjament comercial que participen en programes oficials d’informació sobre
accessibilitat
% del transpost públic que és accesible a les
persones amb discapacitat i amb necessitats
especifiques d’accessibilitat
% de llocs d’interés d’interés turístic que són
accessibles per a les persones amb discapacitat o
que participen en programes oficials d’informació
sobre accessibilitat
% de residents que estan satisfets amb la
repercussió que té el turisme en la identitat
de la destinació
% dels actes celebrats en la destinació
relacionats amb el camp de la cultura i del
patrimoni tradicional/ local

C.4 Inclusió i
accesibilitat

C.4.2

C.4.3

C.4.4

C.5 Protecció i valorització
del patrimoni cultural, la
identitat i els actius

C.5.1

C.5.2
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SECCIÓ D: IMPACTE AMBIENTAL
Criteris

Nº ref.
Indicadors bàsics de l’ETIS
de l’indicador
D.1 Reducció de D.1.1
% de turistes i de visitants d’un sol dia que utilitzen diferents
la incidencia del
tipus de mitjans de transport per tal d’arribar a la seua destinació
transport
D.1.2
% de turistes i de visitants d’un sol dia que utilitzen serveis de
transport d’àmbit local, de mobilitat lleu o públics per tal de desplaçar-se a la destinació
D.1.3
Mitjana de la distància (quilòmetres) feta pels turistes i pels visitants d’un sol dia des del domicili fins a la destinació
D.1.4
Mitjana de l’empremta de carboni produïda pels turistes i pels
visitants d’un sol dia que viatgen des del domicili fins a la
destinació
C.2 Canvi
D.2.1
% d’empreses turístiques que participen en programes de miclimàtic
tigació del canvi climàtic, com ara les que es dediquen a la
compensació d’emissions de diòxid de carboni, sistemes de baix
consum d’energia, etc. i en respostes i mesures <<d’adaptació>>
D.2.2
% d’allotjaments turístics i d’infraestructura d’atracció situats en
<<zones vulnerables>>
C.3 Gestió de
D.3.1
Generació de residus per cada pernoctació d’un turista en comresidus sòlids
paració amb la generació de residus per persona de la població
general (quilograms)
D.3.2
% d’empreses turístiques que separen els diferents tipus de residus

C.4 Depuració d’aigües
residuals
C.5 Gestió
de l’aigua

D.6 Consum
d’energia

D.3.3

% del total de residus reciclats per turista en comparació amb el
volum total de residus reciclats per habitant anualment

D.4.1

% d’aigües residuals de la destinació que són tractades, almenys,
per a un nivell secundari abans de l’abocament

D.5.1

Consum d’aigua per cada pernoctació d’un turista en comparació amb el consum d’aigua fet cada dia per part d’un resident

D.5.2

% d’empreses turístiques que adopten mesures per reduir el
consum d’aigua

D.5.3

% dels esdeveniments celebrats en la destinació que se centren
en la cultura i el patrimoni tradicional/local

D.6.1

Consum d’energia per cada pernoctació d’un turista en comparació amb el consum d’energia de la población general fet cada
dia per part d’un resident
% d’empreses turístiques que adopten mesures per reduir el
consum d’energia
% de l’import anual de l’energia consumida procedent de fonts
renovables (megawatts per hora) en comparació amb el consum total d’energia a nivell de destinació anualment
% Percentatge d’empreses locals del sector turístic que
activament recolzen la protecció, la conservació i la gestió
de la biodiversitat i del paisatge locals

D.6.2
D.6.3

D. 7 Protecció
de la diversitat i
del paisatge

D.7.1
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El procés d’implementació de l’ETIS en una destinació estarà coordinat per un promotor local,
bé de l’administració pública o bé d’un representant d’interessos privats. Aquest coordinador
de destinació local haurà d’assumir el paper de planificació, coordinació, gestió de les parts
interessades, seguiment dels indicadors, comunicació i màrqueting.
El procés d’aplicació d’aquest sistema es duu a terme a través de set passos:

PAS 1
Sensibilització

PAS 2
Creació d’un perfil de destinació

PAS 3
Formació d’un grup de treball de
parts interessades

PAS 4
Defuncions i responsabilitats

PAS 5
Recopilació i registre de dades

PAS 6
Anàlisi dels resultats

PAS 7
Possibilitar el desenvolupament
constant i la millora contínua
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Pas 1: Sensibilització
Una vegada que la destinació decideix mesurar la sostenibilitat fent servir l’ETIS, la primera
tasca és donar-li la major difusió per tal d’obrir al màxim la participació i que s’afegisquen a la
iniciativa tantes parts interessades com siga possible. Un ampli suport del sector, de la societat
i de les diferents sensibilitats socials dotarà d’una gran legitimitat i èxit a la iniciativa.
El coordinador de destinació i les autoritats locals han de posar en joc tots els recursos de comunicació que estiguen al seu abast.
Pas 2: Creació d’un perfil de destinació
Amb ajuda de l’eina de l’ETIS, s’ha de crear el perfil de la destinació emplenant el formulari existent. D’aquesta forma, es delimitarà adequadament l’espai geogràfic sobre el qual es treballarà.
Aquest sistema està dissenyat per a l’escala local, però cada destinació té les seues característiques pròpies i pot tractar-se d’espais turístics que compartisquen més d’un municipi o inclús
unitats territorials menors que el terme municipal.
En aquest moment, es tindran en consideració la geografia de l’entorn, els serveis turístics, les
connexions de transport o el nombre de visitants actuals.
Pas 3: Formació d’un grup de treball de parts interessades
El següent pas és establir un grup de treball amb les parts interessades. Aquest grup ha d’integrar un conjunt d’organitzacions i particulars de la destinació que hi participen i tenen interés
en el sector turístic.
Per tal de poder recaptar dades suficients de manera que aquestes siguen representatives i
significatives, serà fonamental comptar amb representants del sector privat i de l’organització
de gestió de la destinació o de l’autoritat turística. És important que s’integren també representants d’altres sectors, com ara els grups de la comunitat local, els proveïdors de serveis públics
(neteja, seguretat, aigua, sanejament, etc.) i, finalment, els departaments de les autoritats locals
responsables de l’ocupació, el creixement econòmic, la planificació, les zones protegides i el
medi ambient.
En les seues primeres reunions, aquest grup de treball haurà de conéixer els indicadors bàsics
i analitzar la seua pertinència per a la destinació i per a les necessitats de les parts interessades.
També s’identificaran les dades existents i s’investigarà la forma d’aconseguir les que no estiguen disponibles.
També s’ha d’establir el marc de col·laboració de cadascuna de les parts i un calendari per a la
recopilació de dades.
Pas 4: Definició de funcions i de responsabilitats
Una de les qüestions essencials a acordar en el grup de treball és el repartiment de responsabilitats per a cada membre del grup, en particular en allò relacionat amb la recopilació de dades.
En aquest procés, s’identificaran les prioritats quant a les dades que cal recaptar per obtindre
els indicadors bàsics i, a més, es reforçaran els vincles entre les parts interessades i el compromís amb el sistema.
D’altra banda, caldrà aconseguir un acord sobre els objectius, les actuacions, la planificació i
les responsabilitats de cada part.
Pas 5: Recopilació i registre de dades
Inicialment, el grup de treball de parts interessades ha de tindre com a objectiu establir un flux
constant de recopilació de dades per comptar amb els indicadors més pertinents (el sistema
és flexible en aquesta qüestió) que desitgen adoptar i supervisar amb l’objectiu de satisfer les
necessitats de la destinació.
La recopilació de dades ha de considerar-se com un simple procés de consolidació de les diferents fonts de dades en un sol lloc amb la finalitat d’obtindre una imatge detallada del sector
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turístic en la destinació. No obstant això, en molts casos caldrà obtindre informació que no
estiga disponible o que siga necessari ampliar. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, es programaran enquestes, qüestionaris o altres tipus d’activitats. L’eina de l’ETIS inclou com a annex una
selecció de models d’enquesta.
El grup de treball també decidirà la periodicitat amb què es recopilaran les dades, la qual cosa
farà que no siga necessari que el cicle siga anual.
El procés no serà immediat fins que es dispose de totes les dades seleccionades, però pot iniciar-se amb informació parcial a l’espera de completar el quadre d’indicadors.
Pas 6: Anàlisi dels resultats
Quan el procés ha permés que es recopilen dades de manera fiable i periòdica, gràcies al
treball i implicació de les parts interessades, el grup de treball pot procedir a analitzar-ne les
conclusions i a definir les actuacions necessàries.
Com a eina al servei de la gestió de la destinació i de la millora de la sostenibilitat, eixa anàlisi
permetrà conéixer l’evolució general de la destinació i el progrés en matèries ambientals, socials, culturals o econòmiques. Així, el grup de treball de parts interessades decidirà sobre les
prioritats o les mesures que caldrà adoptar. Aquesta anàlisi pot desembocar en un pla d’acció a
curt termini que concretarà quins indicadors i temes requereixen una acció, en quin ordre s’ha
de dur a terme, quan, com i per part de qui.
Pas 7: Possibilitar el desenvolupament constant i la millora contínua
El pla d’acció descrit en el pas anterior pot tindre la seua continuació en la redacció d’una estratègia de millora a llarg termini, amb un horitzó triennal, en el qual també s’han de preveure
terminis i responsabilitats.
En aquesta estrategia, pot incloure’s la revisió periòdica del sistema d’indicadors per ampliar-lo
si és pertinent o, almenys, per asegurar-ne la utilitat i la fiabilitat.
Aquest procés, tal com ocorre en els passos previs, pot requerir finançament que sufrague
la recopilació de dades, però també la posada en marxa de les mesures contemplades en la
pròpia estratègia.
Així com el llançament de la iniciativa requereix un esforç de comunicació perquè s’involucre
en el procés el major nombre possible de grups d’interés, alhora és necessari i important que
en cadascun dels aspectes en què progressa aquesta iniciativa es done informació pública i
es difonguen els resultats amb l’objectiu que la comunitat local, altres membres del sistema
turístic —entre ells, els turistes actuals i potencials— i altres destinacions europees que empren
l’ETIS en siguen ben conscients.
L’ús continuat d’aquest sistema d’indicadors turístics permetrà traçar un relat evolutiu sobre la
sostenibilitat de la destinació turística, que narrarà com s’ha anat alineant amb les demandes de
la societat, així com la manera com s’han anat superant els reptes i s’ha generat valor compartit
amb el suport i el compromís dels agents locals.
Addicionalment, el sistema proposa una sèrie d’indicadors complementaris per a turisme marítim i costaner, turisme accessible i rutes culturals transnacionals.
3.3.3. Certificacions de sostenibilitat i responsabilitat social
Relacionat directament amb la sistematització de l’avanç en responsabilitat social i amb l’ús
d’indicadors per a monitorar l’activitat, hi ha el recurs dels sistemes de gestió que es guien
segons normes desenvolupades per organismes nacionals i internacionals especialitzats en
responsabilitat social i en turisme.
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Les empreses i les organitzacions poden optar per recórrer a qualsevol de les normes existents,
incorporar-hi els criteris previstos i sotmetre’ls a certificació. Entre les normes amb major implantació, cal destacar IQNet SR10 i SA8000 en l’àmbit internacional i l’espanyola SGE 21.
En l’esfera del turisme, existeixen també alternatives encaminades a guiar el procés cap a la
sostenibilitat i la posterior certificació d’aquesta mena de projecte. A més, existeixen nombroses certificacions que acrediten un comportament responsable per a destinacions i empreses.
Entre elles, cal destacar-ne les següents:
—Biosphere, atorgat per l’Institut de Turisme Responsable (ITR), està afavorit per l’OMT i diferents agències internacionals i avalua la sostenibilitat a partir de l’aplicació dels ODS. Es tracta
d’una certificació recent, sorgida en el transcurs de l’Any Internacional del Turisme Sostenible
per al Desenvolupament i cobreix una àmplia gamma d’opcions, de manera que certifica destinacions, hotels, lloguer vacacional, càmpings, touroperació, restauració, llocs d’interés turístic,
turisme actiu i d’aventures, museus, palaus de congressos, centres d’interpretació, esdeveniments, comerços, ports esportius, transport, golf, parcs, platges i altres serveis turístics.
Per a cadascun d’ells, existeix un estàndard que analitza els diferents punts en què aprofundeixen els ODS:
1.
2.
3.
4.
5.

Creixement Econòmic, Inclusiu i Sostenible
Inclusió Social, Ocupació i Reducció de la Pobresa
Ús Eficient dels Recursos, Protecció Ambiental i Canvi Climàtic
Valors Culturals, Diversitat i Patrimoni
Comprensió Mútua, Pau i Seguretat

—Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Aquesta és una organització independent sense ànim de lucre situada a EUA de la qual formen part agències de l’ONU, ONG’s, governs nacionals i provincials, empreses turístiques, persones i comunitats amb l’objectiu d’aconseguir
les millors pràctiques en turisme sostenible.
GSTC disposa d’estàndards de sostenibilitat per a destinacions i empreses (hotels i touroperadors) que són certificats a través d’organismes acreditats.
Aquestos criteris, que tenen caràcter de mínims, estan organitzats a l’entorn de quatre pilars
comuns (seccions)
Per a les destinacions, els criteris al voltant dels quals s’agrupen els indicadors són:
SECCIÓ A: Demostrar una gestió sostenible de la destinació
A1 Estratègia d’una destinació sostenible
A2 Organització de gestió de la destinació
A3 Seguiment
A4 Gestió de l’estacionalitat turística
A5 Adaptació al canvi climàtic
A6 Inventari de béns i llocs d’interés turístics
A7 Normes de planificació
A8 Accés per a tots
A9 Adquisició de propietats
A10 Satisfacció dels visitants
A11 Normes de sostenibilitat
81

A12 Seguretat
A13 Gestió de situacions de crisis i d’emergència
A14 Promoció
SECCIÓ B: Maximitzar els beneficis econòmics per a la comunitat receptora i minimitzar l’impacte negatiu
B1 Seguiment econòmic
B2 Oportunitats professionals en l’entorn local
B3 Participació pública
B4 Opinió de les comunitats locals
B5 Accés local
B6 Sensibilització i educació en relació amb el turisme
B7 Evitar l’explotació
B8 Suport a la comunitat
B9 Suport als emprenedors locals i al comerç just
SECCIÓ C: Maximitzar els beneficis per a les comunitats, els visitants i la cultura i minimitzar
l’impacte negatiu
C1 Protecció dels llocs d’interés turístic
C2 Gestió de visitants
C3 Comportament dels visitants
C4 Protecció del patrimoni cultural
C5 Interpretació dels llocs d’interés turístic
C6 Propietat intel·lectual
SECCIÓ D: Maximitzar els beneficis per al medi ambient i minimitzar l’impacte negatiu
D1 Riscos ambientals
D2 Protecció d’entorns vulnerables
D3 Protecció de la vida silvestre
D4 Emissions de gasos d’efecte d’hivernacle
D5 Conservació de l’energia
D6 Gestió de l’aigua
D7 Seguretat de l’aigua
D8 Qualitat de l’aigua
D9 Aigües residuals
D10 Reducció de residus sòlids
D11 Contaminació lumínica i acústica
D12 Transport de baix impacte
Per a la indústria (hotels i touroperadors) els criteris són els següents:
SECCIÓ A: Demostrar una efectiva gestió sostenible
A1 Sistema de Gestió Sostenible
A2 Compliment legal
A3 Report i comunicació
A4 Compromís del personal
A5 Experiència del client
A6 Promoció
A7 Construcció i Infraestructura
A7.1 Compliment
A7.2 Impacte i Integritat
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A7.3 Materials i pràctiques sostenibles
A7.4 Accés per a tots
A8 Drets de propietat i aigua dolça
A9 Informació i interpretació
A10 Compromís amb la destinació
SECCIÓ B: Maximització dels beneficis socials i econòmics per a la comunitat local i minimització dels impactes negatius
B1 Suport a la
Comunitat
B2 Ocupació Local
B3 Consum local
B4 Emprenedors locals
B5 Explotació i assetjament
B6 Igualtat d’oportunitats
B7 Treball Decent / just
B8 Servei Comunitari
B9 Forma de vida local
SECCIÓ C: Maximització de beneficis per al patrimoni cultural i minimització d’impactes
negatius
C1 Interacció cultural
C2 Protecció del Patrimoni Cultural
C3 Presentació de la Cultura i el patrimoni
C4 Peces / artefactes
SECCIÓ D: Maximització dels beneficis a l’ambient i minimització dels impactes negatius
D1 Conservació dels recursos
D1.1 Compra Ambientalment preferible
D2 Reducció de la Contaminació
D2.1 Emissió de gasos d’efecte d’hivernacle
D2.2. Transport
D2.3 Aigües residuals
D2.4. Residus sòlids
D2.5 Substàncies Nocives
D2.6 Minimitzar la contaminació
D3 Conservació de la biodiversitat, ecosistemes i paisatges
D3.1 Conservació de la biodiversitat
D3.2. Espècies Invasores
D3.3. Visita a àrees naturals
D3.4. Interacció amb Espècies Silvestres
D3.5. Benestar Animal
D3.6 Recol·lecció i comerç de vida silvestre
—Green Destinations. Es tracta d’una organització sense ànim de lucre que treballa pel turisme sostenible. Està integrada per experts, empreses i institucions acadèmiques. És organisme
acreditat GSTC. El seu estàndard per a destinacions s’estructura en 4 temes, 23 subtemes i un
total de 100 criteris, a través dels quals es pot determinar que una destinació és sostenible. A
continuació, es reprodueixen els temes i subtemes que proposa aquest organisme:
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Tema 1: Gestió de la destinació
1 Compromís i organització
2 Planificació i desenvolupament
3 Monitoratge i report
4 Compliment legal i ètic
Tema 2: Natura i paisatge
5 Natura i conservació
6 Experiència en la natura
7 Paisatge
Tema 3: Medi ambient i clima
8 Ús del territori i contaminació
9 Gestió de l’aigua
10 Mobilitat sostenible
11 Residus i reciclatge
12 Energia i canvi climàtic
13 Adaptació al canvi climàtic
Tema 4: Cultura i tradició
14 Patrimoni cultural
15 Cultura popular
Tema 5: Benestar social
16 Respecte humà
17 Participació de la comunitat
18 Economia local
19 Gestió de l’impacte social
20 Seguretat i salut
Tema 6: Negocis i hospitalitat
21 Participació empresarial
22 Informació i màrqueting
23 Hospitalitat i satisfacció
—Earthcheck, organització australiana que opera des de l’any 1987 i treballa per la sostenibilitat turística des d’aleshores. Té una orientació que posa l’accent, fonamentalment, en aspectes
ambientals, encara que també contempla la resta de qüestions. De la mateixa manera que
l’entitat anterior, és un organisme acreditat GSTC i té un programa d’avaluació de l’activitat
d’empreses turístiques.
Totes aquestes certificacions comparteixen enfocaments i la necessitat d’actuar de forma sistemàtica, de manera que poden ser instruments vàlids per a qualsevol empresa turística o destinació; no obstant això, és necessari destacar que el fet veritablement rellevant és la presa de
consciència respecte de la necessitat d’alinear el desenvolupament empresarial i turístic amb
la sostenibilitat i no el simple fet de limitar-se a l’obtenció de la certificació. Només des del
compromís compartit per part dels agents turístics i les seues parts interessades s’aconsegueix
un avanç veritablement transformador, capaç d’impregnar la forma de fer de l’empresa o de la
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destinació, així com la manera de ser percebut per la demanda turística i de contribuir veritablement a fer front als reptes globals del planeta.
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3.4. Turisme i Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible formen part de l’agenda global per a la millora
en els àmbits econòmics, laborals, socials i ètics. Aquestos objectius van ser aprovats pels líders
mundials el 2015 i busquen erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat
per a tots. Cada objectiu té metes específiques que havien d’aconseguir-se en els següents
quinze anys i es tracta d’un procés en què cada part (governs, sector privat, societat civil i persones a títol individual) està convidada a passar a l’acció.
Els dèsset objectius i les cent seixanta-nou metes constitueixen un full de ruta en un sentit
global, però també serveixen de font d’inspiració i guia per a l’actuació de les organitzacions
i empreses. Una entitat responsable no pot deixar de tindre com a referència d’actuació els
ODS. Les empreses i les organitzacions poden contribuir de manera decisiva a la solució de
reptes globals en el seu particular àmbit d’actuació territorial, comercial o de relacions. Actuar
de manera planificada permet incorporar a cada organització objectius i accions que fan possible alinear la seua activitat amb l’agenda global de sostenibilitat i formar part de la solució als
problemes a què s’enfronta el planeta.
Així, el turisme pot ser un gran aliat per al desenvolupament gràcies a la seua potència com
a sector, la repercussió en el comerç internacional, la capacitat de creixement, la incidència
positiva en tota la seua cadena de valor, la capacitat de generar ocupació per a dones o joves,
l’ especial rellevància en països en desenvolupament, territoris rurals o comunitats indígenes,
el paper en la conservació del patrimoni natural i cultural o el paper de connexió de cultures i
de promoció de la pau.
D’altra banda, hi ha també riscos que poden reduir o comprometre eixa potencialitat i que és
necessari vigilar. Entre ells, un mercat canviant i sensible, la massificació, la sobredependència
d’alguns territoris, les relacions laborals inestables, la contaminació i l’emissió de GEI o la pressió sobre espais naturals o comunitats fràgils.
En l’àmbit del turisme i en relació amb els ODS, la resposta va ser declarar l’any 2017 com l’Any
Internacional per al Turisme Sostenible per al Desenvolupament amb l’objectiu de potenciar
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la capacitat del turisme sostenible com a instrument per erradicar la pobresa, protegir el medi
ambient, millorar la qualitat de vida i impulsar econòmicament les dones i els joves, així com
la seua contribució a les tres dimensions del desenvolupament sostenible, especialment als
països en desenvolupament.
Com a resposta a aquesta declaració, es va dur a terme un procés de reflexió afavorit per l’OMT
que ha permés identificar amb claredat els vincles entre el turisme sostenible i el desenvolupament a través de cinc àmbits clau:
3.4.1. Creixement econòmic sostenible

Aquest àmbit clau es relaciona amb els objectius següents:
Meta 8.9 que es refereix al paper del turisme sostenible en la creació d’ocupació.
Metes 8.1 a 8.3 tracten sobre el creixement del PIB, la productivitat, l’esperit empresarial i les
pimes.
Meta 9.1 tracta sobre desenvolupament d’infraestructures transfrontereres.
Meta 9.A relativa als països menys avançats sense eixida a la mar, als països en desenvolupament i als petits Estats insulars en desenvolupament.
Meta 10.A informa sobre la necessitat d’un tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, especialment, en el cas dels menys avançats.
Meta 17.3 sobre suport per promoure inversions.
Meta 17.11 sobre l’augment de les exportacions dels països en desenvolupament.
A causa de l’enorme capacitat del turisme de generar creixement econòmic, resulta imprescindible actuar per garantir que aquest creixement siga sostenible. Això requereix atendre algunes
prioritats claus:
•
•
•
•
•
•
•

Capitalitzar i gestionar millor el creixement del turisme
Crear un entorn empresarial favorable al desenvolupament turístic
Enfortir els vincles i les oportunitats en la cadena de valor del turisme
Millorar la connectivitat i facilitar els viatges sense interrupcions ni contratemps
Invertir en tecnologia i innovació
Mesurar les tendències i els impactes del turisme
Mantindre la resiliència del sector, fins i tot en cas de recessions econòmiques.
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Per a l’assoliment d’aquestos aspectes fa recomanacions als diferents actors:
Administracions
•
•
•
•
•

•

•

Assegurar que l’entorn regulador facilite la inversió estrangera directa i done suport a les
pimes i micropimes
Incloure el foment dels viatges turístics com un pilar en els acords internacionals, regionals
i bilaterals
Millorar l’abast, la sostenibilitat i la qualitat del transport invertint en aeroports, carreteres i
altres infraestructures de transport i promoció de diverses maneres de transport sostenibles
Aprofitar les noves solucions tecnològiques per al desenvolupament del turisme i les destinacions intel·ligents
Recopilar dades fidedignes i completes sobre el turisme sostenible per desenvolupar polítiques i gestió efectives i contrastades, així com desenvolupar el Marc Estadístic de Mesurament del Turisme Sostenible
Fomentar la diversificació econòmica per garantir que el desenvolupament econòmic no
es veja compromés per una disminució dels ingressos del turisme, alhora que es desenvolupen plans integrats de desenvolupament sostenible que combinen els aspectes econòmics, socials i culturals amb els enfocaments d’adaptació al canvi climàtic
Desenvolupar plans efectius de gestió de riscos i crisis, que abasten des de l’avaluació de
riscos econòmics fins a la recuperació i que s’acompanyen per comunicacions de crisis
efectives.

Empreses
•
•
•
•
•

Iniciar l’acreditació internacional sobre les habilitats relacionades amb ocupacions turístiques
Enfortir els vincles en la cadena de valor del turisme a través de proveïdors locals
Instruments financers especialitzats i préstecs turístics específics per a les particularitats del
sector.
Invertir en solucions tecnològiques i recopilar l’anomenada big data per a la seua anàlisi i
per a la presa de decisions basades en evidències
Invertir en el turisme nacional per a mitigar els efectes d’una recessió en les arribades
internacionals.

Ciutadania i societat civil
•

•
•
•
•

Advocar perquè el desenvolupament del turisme forme part dels plans locals, regionals i nacionals, tot destacant la seua contribució al creixement econòmic, les oportunitats d’ocupació i el PIB
Encoratjar les empreses locals a orientar els negocis a la demanda turística
Comprar artesania i productes locals
Respectar la manera de vida de venedors i artesans locals pagant un preu just
Contractar guies locals amb un coneixement profund de la destinació
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3.4.2. Inclusió social, ocupació i reducció de la pobresa

Aquest àmbit clau es relaciona amb els objectius següents:
Meta 1.4 amb la finalitat de garantir els drets als recursos econòmics per a les persones pobres
i en situació de vulnerabilitat.
L’ODS 3 està lligat al fet de permetre que totes les persones es beneficien del turisme com una
activitat capaç de millorar la qualitat de vida de les persones.
Metes 4.3 - 4.5 sobre l’accés a la formació professional i la capacitació, que és essencial per al
desenvolupament d’habilitats dins de l’ocupació turística.
ODS 5 i ODS 10 proporcionen un conjunt important d’objectius per a la inclusió social del desenvolupament del turisme sostenible.
Meta 8.8 sobre ocupació plena i productiva lliure d’explotació i la seua preocupació pels drets
laborals i per l’entorn laboral.
La meta 8.9 es refereix específicament a la creació d’ocupació a través del turisme sostenible.
Les àrees sobre les quals cal actuar de manera prioritària són:
•
•
•

Potenciar la inclusivitat del turisme, en particular de la dona i dels joves, per tal d’aconseguir
un turisme per a tots i de suport a les comunitats locals.
Enfortir el treball decent
Reduir la pobresa a través d’un enfocament de creixement inclusiu

La capacitat del turisme com a catalitzador d’inclusió social, d’ocupació decent i de reducció
de la pobresa requereix que els diferents agents passen a l’acció:
Administracions
•

•

•

•

Introduir i aplicar una legislació que garantisca condicions de treball justes i decents, inclosos uns salaris dignes per a tothom. Per aquesta raó pot ser d’interés la ratificació del
Conveni de l’OIT sobre condicions de treball en hotels, restaurants i establiments similars
de l’any 1991.
Proporcionar educació i oportunitats de formació contínua que milloren les habilitats personals i professionals, les quals permeten el desenvolupament professional i augmenten
la consciència cultural i la comprensió intercultural, en particular per a les dones i per als
joves.
Implementar enfocaments d’igualtat de gènere, apoderament de la comunitat i la inclusió
de principis basats en els drets humans en el món de la política i en el desenvolupament
del turisme
Establir un marc legal amb perspectiva de gènere per al desenvolupament empresarial i la
resolució de conflictes
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•

Identificar el treball infantil i dissenyar accions correctores per a erradicar-lo, a més de promulgar legislació per erradicar l’explotació sexual dels xiquets en els viatges i en el turisme.

Empresas
•
•

•
•
•
•

Comprometerse con el Código Ético Mundial del Turismo de la OMT
Hacer que la concienciación sobre la protección infantil forme parte de su plan de responsabilidad social empresarial y ayudar a concienciar a los viajeros, con consejos sobre
procedimientos de denuncia
Llevar a cabo una buena gestión de los lugares de trabajo y de las relaciones laborales, lo
que tendrá un impacto positivo en la calidad del servicio y la retención del talento
Analizar, monitorizar y garantizar la igualdad de género tanto en oportunidades como en
salarios
Establecer políticas que apoyen a las familias, incluida la licencia de paternidad y medidas
de flexibilidad para el cuidado de los niños
Proporcionar a los empleados licencias retribuidas para la mejora de sus habilidades
profesionales

Ciutadania i societat civil
•

•
•
•
•
•
•

Comprometre’s amb les comunitats locals i les parts interessades en la planificació i el desenvolupament turístics per a garantir que el turisme reculla les necessitats i les aspiracions
de la ciutadania local
Advocar pel desenvolupament del turisme sostenible, prestant especial atenció a les estructures i dinàmiques socials tradicionals locals
Triar operadors turístics amb projectes comunitaris en destinació
Associar-se amb escoles locals i iniciatives que faciliten formació tècnica per als treballadors joves
Respectar els drets humans i protegir els xiquets de l’explotació
Estar alerta i comunicar infraccions legals i socials
Investigar a fons abans d’involucrar-se en un projecte de voluntariat.

3.4.3. Ús eficient dels recursos, protecció ambiental i canvi climàtic

ODS 6 i ODS 7 estableixen objectius clau per augmentar l’ús eficient dels recursos, ús de fonts
d’energia renovables i accés a l’aigua potable.
La Meta 8.4 emfatitza l’eficiència dels recursos en el consum i la producció d’acord amb el
Marc Decennal de Consum i Producció Sostenibles.

90

L’ODS 11 inclou la planificació i la gestió d’àrees urbanes, inclosa la dotació d’espais verds i la
protecció del patrimoni.
Meta 12.B tracta sobre el seguiment dels impactes del desenvolupament sostenible del turisme
sostenible.
Meta 12.1 sobre la implementació del Marc Decennal de Consum i Producció Sostenibles, que
inclou un Programa de Turisme Sostenible.
Meta 12.3 i Meta 12.6 sobre desaprofitament d’aliments i memòries de sostenibilitat de les
empreses.
L’ODS 13 subratlla la necessitat urgent d’integrar l’adaptació i la lluita contra el canvi climàtic
en la planificació i la gestió.
L’ODS 14 i l’ODS 15 inclouen objectius sobre la reducció de la contaminació, garantir la protecció i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes.
Objectiu 14.7: es refereix explícitament als beneficis econòmics que poden sorgir d’aquestos
recursos i ecosistemes a través de la gestió del turisme sostenible.
El sector turístic depén en gran mesura de l’entorn natural, per la qual cosa té una responsabilitat especial envers el planeta i, a més, té la possibilitat d’aprofitar eixa dependència per a promoure’n la conservació. No obstant això, els desafiaments abunden, ja que el turisme genera
emissions i contaminació que indueixen el canvi climàtic.
El sector ha de centrar el seu esforç en una sèrie d’àrees clau:
• Ús més eficient dels recursos
• Conservació de la biodiversitat i protecció del medi natural
• Lluita i adaptació al canvi climàtic
El paper dels principals agents turístics és imprescindible:
Administracions
•

•

Establir i aplicar polítiques sobre:
• Programes de descarbonització per a tots els centres turístics, tours, creuers i destinacions amb l’objectiu d’emprar energia 100% renovable
• Iniciatives de protecció de recursos d’aigua potable, incloent-hi l’ús de sistemes de recol·lecció d’aigua de pluja, polítiques per evitar l’exhauriment dels aqüífers, ús de dispositius d’estalvi d’aigua en totes les instal·lacions turístiques i programes que promoguen
l’ús d’aigua regenerada per a reg i altres necessitats
• La protecció dels boscos, hàbitats costaners i espais naturals. En el cas d’alguns projectes turístics, el desenvolupament ha de limitar-se a no més del 10% de la superfície
• Estratègies de transport sostenible per a reduir l’emissió de CO2 del transport
• Educació i sensibilització adreçades a la comunitat i als turistes per evitar la pèrdua de
biodiversitat.
Eliminar barreres comercials per als béns i serveis ambientals a fi de proporcionar un millor
accés i permetre una millor gestió de qüestions com ara l’eficiència energètica, el proveïment d’aigua i els residus
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•

•
•

•

D’acord amb l’Organització d’Aviació Civil Internacional, cal subscriure el pla de mesures
per reduir les emissions de carboni en l’aviació internacional a través del Sistema de Compensació i Reducció del Carboni per a l’Aviació Internacional (CORSIA)
Assegurar una gestió responsable dels recursos, que tracte els impactes negatius del sobreturisme i respecte les capacitats de càrrega ambiental i cultural
Suprimir les subvencions amb efectes perjudicials per al clima, ja que poden provocar distorsions del mercat que fomenten pràctiques turístiques contaminants en perjudici d’opcions de viatge més sostenibles
Fomentar la inversió en infraestructures i tecnologia que ajuden a millorar l’eficiència dels
recursos, lluitar contra el canvi climàtic i deslligar el creixement econòmic de l’ús dels recursos i de la degradació ambiental.

Empreses
•

•
•
•
•

Orientar el negoci cap a un lideratge recolzat en plans per a reduir el consum net de recursos com l’aigua i l’energia, així com les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle i el
volum de generació de residus
Mesurar i controlar la petjada de carboni de l’empresa i establir una gestió contínua i a llarg
termini del rendiment de la sostenibilitat d’acord amb objectius de reducció estrictes
Formar la plantilla sobre com es pot protegir el medi ambient i l’empresa a través de pràctiques continuades de gestió de recursos
Utilitzar productes de neteja orgànics lliures d’elements químics tòxics
Adoptar bones pràctiques de comportament responsable i patrons de producció sostenibles per oferir-los als viatgers amb l’objectiu d’encoratjar-los a exigir i a seguir aquestes
normes quan tornen als llocs d’origen.

Ciutadania i societat civil
•

•
•
•
•

Iniciar una reacció en cadena per al desenvolupament sostenible mitjançant la sol·licitud
de productes i serveis turístics d’origen sostenible i produïts en la destinació, la qual cosa
encoratjarà les empreses turístiques a satisfer aquesta demanda.
Augmentar la durada de l’estada per a minimitzar la petjada del carboni dels viatges aeris
Adoptar hàbits alimentaris i menús sostenibles, tant en l’àmbit domèstic com de viatge, amb
l’objectiu d’ajudar el sector turístic a resoldre el problema del desaprofitament d’aliments
Adoptar les anomenades 4 R: reduir, reutilitzar i reciclar i recuperar
Minimitzar els impactes ambientals individuals a través de la reducció del consum d’aigua
i energia, cuidar els recursos naturals, així com respectar els boscos, els aiguamolls, la vida
silvestre i els seus hàbitats naturals.

3.4.4. Valors culturals, diversitat i patrimoni

La meta 11.4 fa una crida a enfortir els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural
i natural del món.
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Els ODS 8 i ODS 12 esmenten explícitament la cultura en relació amb el turisme, i fan referència
a la necessitat de promoure i monitorar «el turisme sostenible que genere ocupacions i promoga la cultura i els productes locals» (Meta 12.b).
El patrimoni cultural és una de les principals motivacions per a viatjar, la qual cosa converteix
el mateix turisme en un agent clau en la conservació d’aquest valuós actiu, ja que els ingressos
que genera poden contribuir a la seua preservació .
Els eixos prioritaris sobre els quals s’ha d’actuar en relació amb l’Agenda 2030 són els següents:
•
•
•

Defensar el turisme cultural com a eina per al desenvolupament sostenible
Salvaguardar i promoure el patrimoni cultural
Posar en valor la cultura contemporània i les indústries creatives

El paper dels diferents agents en l’assoliment d’aquestos objectius és el següent:
Administracions
•
•
•
•
•

•

Crear i consolidar xarxes de col·laboració i programes que vinculen el turisme i la cultura a
escala local, nacional, regional i internacional
Fomentar enfocaments interdepartamentals i millorar els vincles entre el turisme i les parts
interessades de la cultura dins dels governs a escala nacional i local
Permetre el diàleg i l’intercanvi d’informació periòdics entre les autoritats governamentals,
la societat civil i les comunitats locals per garantir-ne l’accés a la terra i als recursos
Controlar la taxa de creixement de visitants als monuments i atractius culturals amb la finalitat de promoure el respecte per la cultura local, la història i el patrimoni
Crear incentius (per exemple, crèdits fiscals, descomptes en llicències d’edificació, etc.)
per a empreses que restauren edificis històrics per a reconvertir-los en hotels, restaurants,
museus, centres de visitants, etc.
Crear aliances amb empreses privades per a la preservació de la cultura.

Empreses
•
•
•

Consultar e involucrar a las partes interesadas en toda la cadena de suministro, incluida la
comunidad, proveedores y turistas
Medir los ingresos del turismo procedentes de la inversión en la conservación del patrimonio cultural
Crear alianzas con la administración para la preservación de la cultura.

Ciutadania i societat civil
•
•
•

Involucrar-se en els plans de desenvolupament de la comunitat local pròpia
Interessar-se pels plans de l’administració i sectorials de turisme i involucrar-se en els processos de participació perquè reflectisquen les necessitats reals de la ciutadania
Comprar artesania local, acudir a restaurants locals i contractar guies locals quan es viatge.
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3.4.5. Comprensió mútua, pau i seguretat

L’ODS 16 exigeix específicament la promoció de la pau, inclosa la promoció de les llibertats
individuals, la presa participativa de decisions i l’enfortiment de les institucions.
La correlació existent entre el turisme i la pau és evident. D’una banda, la pròpia existència del
turisme està supeditada a unes condicions mínimes de pau i de seguretat. D’altra banda, el turisme és un vehicle de pau, enteniment i tolerància que acosta cultures, sentiments religiosos
i formes de vida.
En relació amb el full de ruta del planeta, la promoció de la contribució del turisme en l’enteniment mutu, la pau i la seguretat requereix:
• Fomentar la cultura de la pau i del concepte de ciutadà del món a través del turisme
• Fer ús del desenvolupament turístic com a instrument de pau i reconciliació
• Promoure la seguretat en tot el sector turístic
El paper que han d’ exercir els diferents actors és el següent:
Administracions
•

•

•

•

Promoure polítiques turístiques sensibles a la pau, que permeten que el turisme contribuïsca a enfortir la pau, alhora que asseguren que els conflictes en el sector turístic es resolguen de manera pacífica
Assegurar que els guies turístics i les publicacions turístiques sobre llocs d’antics conflictes
siguen objectius en la seua interpretació de la història i la cultura, així com en relació amb
qualsevol altre tema ètic
Identificar pràctiques intel·ligents de viatge, inclòs l’intercanvi de dades entre organismes
governamentals per permetre la verificació creuada de les dades dels passatgers que milloren l’eficàcia de la seguretat i dels controls fronterers
Introduir mesures que permeten viatges nacionals i internacionals sense interrupcions i segurs, com el Programa d’Identificació de Viatgers de l’OACI (ICAO TRIP) i la Base de Dades
de Documents de Viatge Robats i Perduts (SLTD) de la INTERPOL. Aquest fet maximitzarà
un enfocament holístic per a la gestió de la identitat a les fronteres, garantirà la seguretat
dels viatgers i promourà la resiliència del desenvolupament del turisme

Empreses
•
•
•

•

Establir i fomentar programes formatius d’intercanvi cultural dins de l’organització
Donar suport a l’acció de la policia local per tal de millorar la seguretat tant de visitants com
de la comunitat amfitriona.
Preparar comunicacions exhaustives i transparents, així com planificar amb transparència
i de manera col·laborativa les respostes a les crisis al costat de parts interessades d’altres
sectors
Elaborar manuals i recomanacions per al sector privat sobre conducta empresarial després
d’un conflicte que contribuïsquen a fomentar la confiança i la consolidació de la pau
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Ciutadanía i societat civil
•
•
•

Participar en programes d’intercanvi en diferents països
Donar suport a programes d’intercanvi juvenil que fomenten la comprensió de les diferències culturals i una actitud oberta cap a les diferències
Buscar coneixements de primera mà sobre la cultura i la identitat de les destinacions i de
les comunitats que es visiten.

3.4.6. Qüestions transversals: governança, polítiques i eines per a un turisme sostenible

L’ODS 17 tracta sobre els mitjans per a implementar el desenvolupament sostenible i inclou
seccions específiques sobre finances, tecnologia, creació de capacitat, comerç i qüestions
sistèmiques. Aquestes últimes inclouen coherència política i institucional, associacions de múltiples parts interessades, dades, monitoratge i rendició de comptes, temes que són rellevants
per a la implementació efectiva del desenvolupament sostenible a través del turisme.
Perquè el turisme siga sostenible és imprescindible disposar de governança, polítiques adequades i eines eficaces que faciliten la seua planificació i coordinació, tant en l’àmbit internacional
com en les escales nacional, regional o local.
Les qüestions essencials sobre les quals cal actuar per al compliment dels ODS són:
• Una governança efectiva per al turisme sostenible en totes les escales i la seua adequada
coordinació vertical
• Polítiques, plans i instruments de suport per al desenvolupament turístic sostenible. Això
inclou disposar de dades per a mesurar el turisme, capacitat per a transformar el model de
desenvolupament i l’existència dels fons necessaris per dur-ho a terme
Cada agent haurà de ser part activa del procés de transformació:
Administracions
•
•
•

•

•

Aconseguir que les comunitats amfitriones i el país en el seu conjunt es beneficien activament del turisme
Participar en un Sistema Estandarditzat d’Estadístiques de Turisme (STS) i compartir dades
amb altres destinacions
Implementar un pla de monitoratge integral de la contribució del turisme per aconseguir
l’Agenda 2030. Això posarà en relleu els esforços per a enfortir els efectes positius del turisme i reduir els possibles impactes negatius. Les conclusions d’aquestos plans de seguiment
haurien de comunicar-se a l’OMT
Introduir regulacions vinculants sobre la rendició de comptes i memòries de sostenibilitat
que compten amb mecanismes d’aplicació robustos d’acord amb els Principis Rectors de
les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans
Suprimir les subvencions amb efectes perjudicials per al clima, ja que poden provocar distorsions del mercat que fomenten pràctiques turístiques contaminants en perjudici d’opcions de viatge més sostenibles
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•

Garantir la gestió responsable dels recursos, que considera els impactes negatius del turisme massiu i respecta les capacitats de càrrega ambiental i cultural

Empreses
•

•
•
•
•
•

Alinear els processos de gestió amb els 17 ODS i els Principis Rectors de les Nacions Unides
sobre les empreses i els drets humans. Això hauria d’implicar el desenvolupament de processos de diligència deguda i l’establiment d’indicadors clau de rendiment. Tals indicadors
han de ser monitorats periòdicament. També és important oferir informació pública, la qual
cosa facilita una avaluació independent
Comprometre’s amb una cadena de subministrament transparent, justa i responsable, que
incloga una política de preus clara i pública
Desenvolupar i implementar plans per a reduir el consum net de recursos, com ara l’aigua
i l’energia, així com les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle i el volum de residus
Contractar i comprar proveïdors locals en la mesura que siga possible per ajudar a integrar
i enfortir els mercats locals
Fomentar el diàleg periòdic i l’intercanvi d’informació amb la societat civil i les comunitats
locals
Involucrar-se amb el Programa de Membres Afiliats de l’OMT, amb l’objectiu de liderar la
col·laboració i l’intercanvi de coneixements sobre bones pràctiques en la governança del
turisme sostenible

Ciudadanía y sociedad civil
•
•

Involucrar-se amb organitzacions locals i nacionals dedicades a la planificació del turisme,
negocis, gestió de destinacions i processos de monitoratge
Interessar-se pels plans turístics locals, regionals i nacionals, i per les propostes d’actuació
per a la sostenibilitat
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Bloc 4
Elx, Territori Turístic
Socialment Responsable
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4. Elx, territori turístic socialment responsable
El municipi d’Elx, des de la perspectiva del turisme, manté una dualitat que es correspon amb
dos contextos territorials diferenciats. En el seu front litoral, ha participat del desenvolupament
característic del Mediterrani espanyol i acull dos nuclis turístics residencials: l’un creat ex novo
a partir de la segona meitat del passat segle, Els Arenals del Sol, i l’altre sorgit sobre la base
d’una pedania rural, La Marina. No obstant això, aquesta implantació no ha impedit que s’haja
mantingut en bon estat de conservació la major part del sistema litoral il·licità i els espais naturals que en formen part. D’altra banda, el principal nucli de població, la ciutat d’Elx, manté un
perfil turístic de destinació urbana, centrat en l’aprofitament dels recursos patrimonials (fonamentalment, el Palmerar, el Misteri i els vestigis ibèrics i d’època musulmana que esguiten el
municipi i que enriqueixen la seua oferta museística) i en una sòlida demanda de negocis. La
resta del terme municipal té un caràcter rural i agrícola, amb presència quasi anecdòtica d’allotjaments turístics d’aquesta mena.
Tal com ja s’ha explicat al llarg de les línies anteriors, tant des de la perspectiva de destinació
com des de la de l’empresa turística, resulta necessari afrontar el repte de la sostenibilitat, incorporar a la gestió una mirada holística que transcendisca l’economicisme a curt termini i
introduïsca tant en la planificació com en la gestió i fins i tot a l’hora de valorar els assoliments
les variables ambiental, social i cultural, així com els aspectes ètics, de transparència o de benestar laboral. El municipi il·licità perfila la seua estratègia de futur al voltant de la sostenibilitat
a través del pla estratègic Elx 2030 i la seua aposta Elx, la Ciutat Verda, la qual és una autèntica
declaració d’intencions a què el seu sector turístic ha de contribuir per fer compatible l’oferta i
el seu acompliment amb els valors d’aquesta agosarada proposta.
Resulta indiscutible que una ciutat verda, per tal de ser considerada com a tal, ha de comptar
amb sectors productius, entre ells el turisme, que aposten per millorar la seua sostenibilitat,
perquè si no fóra així, estaríem davant d’un oxímoron conceptual.
El turisme és un sector estratègic per la seua capacitat de transmetre valors i imatge. En una
estada de pocs dies, el viatger pot percebre l’hospitalitat a través dels seus atributs —recollits en
el Codi Ètic del Turisme Valencià—, és a dir, cordialitat, respecte, inclusió, sostenibilitat i professionalitat. Un municipi que aspira a progressar i destacar en la seua relació amb l’entorn, en la
innovació o en l’equitat social ha d’aconseguir un acompliment raonablement homogeni per
part dels diferents agents que conformen la seua societat, amb principis compartits i accions
coordinades que facen tangibles les manifestacions de bona voluntat.
En definitiva, la localitat d’Elx s’enfronta amb l’aplicació del pla Elx 2030 a un repte com a ciutat,
però també com a destinació turística i ha de ser capaç d’oferir una resposta coherent que
estiga a l’altura d’aquest plantejament de ciutat.
Pel que fa a aquesta qüestió, algunes reflexions i propostes que poden tindre’s en consideració
són, succintament, les següents:
•

•

En l’àmbit empresarial, però també institucional, les organitzacions turístiques il·licitanes
haurien d’assumir principis i valors ètics responsables, per a la qual cosa haurien de subscriure el Codi Ètic del Turisme Valencià.
Igualment, empreses i organitzacions turístiques han d’avançar en la integració de la responsabilitat social, sistematitzar el seu acompliment i arribar a ser reconegudes com a
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•

•

•

•

•

Entitats Valencianes Socialment Responsables, segons el que es preveu en la Llei de la
Generalitat Valenciana de Foment de la Responsabilitat Social.
És el moment idoni per promoure la incorporació d’Elx al Sistema Europeu d’Indicadors de
Turisme Sostenible (ETIS), la qual cosa permetrà al municipi en el seu conjunt i a les parts
turístiques interessades en particular comptar amb informació precisa i actualitzada periòdicament sobre els aspectes que formen part de la sostenibilitat turística del territori i de la
responsabilitat social de les entitats.
Enfortir el sistema de governança turística per tal de fer-lo més participatiu, aconseguir
una major eficiència en la gestió, una millor cooperació pública-privada, un major grau de
coordinació interadministrativa i un avanç en transparència i rendició de comptes. L’anomenat Pla Director de Turisme 2016-2018 de Visitelche està a punt d’expirar, la qual cosa
obri la porta a un nou document de planificació que s’oriente cap a la sostenibilitat i estiga
perfectament alineat amb els objectius estratègics d’Elx 2030. En aquest sentit, pot tindre’s
en consideració l’experiència comentada en pàgines anteriors de la ciutat de Vitòria, que
ha formulat recentment un Pla Director de Turisme per al període 2018-2020, el qual combina objectius de sostenibilitat i competitivitat a través d’una imatge de destinació turística
responsable alineat amb l’estratègia de ciutat.
En l’àmbit del coneixement i la planificació també és adequat dur a terme un procés de
participació i de reflexió col·lectiva que permeta traçar el full de ruta del turisme il·licità per
al compliment dels ODS
En línia amb els plantejaments anteriors, caldria aprofitar les oportunitats que ofereix la Llei
de la Generalitat Valenciana de Foment de la responsabilitat Social, ja que aquest fet seria
de gran interés perquè Elx esdevinguera un Territori Socialment Responsable i s’incorporara a la Xarxa Valenciana de Territoris Responsables prevista en la citada Llei.
Com que els actius patrimonials, tant naturals com culturals, són alguns dels valors diferencials del producte turístic il·licità, és necessari potenciar la preservació i la millora dels
seus atractius per potenciar-ne l’ús turístic. Per tal d’aconseguir aquestos objectius, serà
necessari dissenyar i posar en valor productes autèntics que diferencien i qualifiquen la
destinació.

Bloc 5
Conclusions
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5. Conclusions
El turisme sostenible no és una modalitat que responga a motivacions d’un segment especialitzat de la demanda, no s’identifica amb un tipus de destinació concreta ni es correspon amb
una nova indústria turística sorgida per a competir en oposició al model tradicional. Turisme
sostenible és ja sinònim de turisme, ja que només un alineament del sector amb les preocupacions i les demandes de la societat permetrà la pervivència i la competitivitat de les activitats
turístiques. D’aquesta forma, en el cas específic de les empreses turístiques, només les que
siguen socialment responsables seran capaces de competir a mitjà i llarg termini. L’assumpció
d’objectius socials, ambientals i culturals al costat dels tradicionals objectius econòmics o la incorporació de criteris ètics en la gestió són aspectes ineludibles per a un sector estratègic que
connecta cultures, és vehicle de pau i enteniment i, finalment, acosta la ciutadania als recursos
patrimonials més valuosos de la terra.
El turisme responsable interpel·la a tots els agents que operen en el sector, tant administracions com empreses i institucions, els mateixos turistes i la ciutadania que resideix de forma
permanent en les destinacions. La consideració del turisme com a motor d’integració social,
d’oportunitats per a la cohesió social o la igualtat ha de ser tinguda en compte per tal d’aconseguir que la seua capacitat de respondre als reptes de l’Agenda Global es maximitze, que es
despleguen els efectes beneficiosos que aporta aquesta activitat en tots els ordres i, en últim
lloc, que es reduïsquen o s’eliminen les externalitats o impactes negatius que també poden
donar-se si no s’actua de forma responsable.
Alguns efectes no desitjats del turisme són coneguts i han fet efecte en el territori i la societat
d’acolliment. Fenòmens com l’anomenat sobreturisme, la urbanització indiscriminada en àrees
sensibles o de risc, l’alteració d’ecosistemes —sobretot en el litoral— o la coneguda com gentrificació estan associats a formes de turisme no sostenibles.
La resposta a aquesta mena d’excessos no ha de trobar-se en la turismofòbia, ni en el rebuig
del sector com a font de desequilibris socials, laborals, ambientals o culturals, sinó que cal adequar el desenvolupament turístic a les exigències d’una societat que vol continuar viatjant i que
entén el turisme com un dret que ha d’exercir-se de manera compatible amb la preservació
dels valors del territori, del patrimoni, de la societat d’acolliment, dels drets dels treballadors, de
la lluita contra el canvi climàtic, de la inclusió i d’una contribució neta positiva als Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
A hores d’ara, hi ha una doctrina científica, eines i metodologies, xarxes institucionals de suport
i experiències que poden servir de base per dur a terme una transformació que és ineludible.
Empreses, organitzacions i territoris han de donar resposta a un desafiament que es troba present a la societat i ho han de fer sistemàticament i conscientment, perquè el procés no s’hi pot
demorar. Serà un trajecte il·lusionant que sense dubte esdevindrà una realitat territorial i social
de la qual podrem sentir-nos orgullosos. Cal, doncs, que recorreguem junts aquest camí.
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