
TURISME SOSTENIBLE 

Implantació del Compromís per la Sostenibilitat 
Biosphere al Vallès Occidental 



 

 És una necessitat i una oportunitat.  

 Competitivitat i sostenibilitat són un binomi indissoluble 

 Implica criteris de responsabilitat, redistribució, cohesió, innovació i protecció del patrimoni.  

 Un pas cap a l’excel·lència pels establiments i destinacions turístiques 

TURISME SOSTENIBLE 



Per què BIOSPHERE? 

 Té reconeixement i presència internacional. 
 
 Adapta al turisme els 17 objectius de desenvolupament sostenible de la ONU. 
 
 Alineació estratègies turisme sostenible de Catalunya i Barcelona (ciutat i província).  
 



CERTIFICACIÓ BIOSPHERE 

La Diputació de Barcelona disposa de la “Certificació Biosphere" a través de les seves 
marques turístiques  i, per estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i 
serveis turístics de les comarques de Barcelona, ha desenvolupat una metodologia propia: 
Compromís per la Sostenibilitat Biosphere. 



CERTIFICACIÓ  o   COMPROMÍS 

Vallès Occidental-Compromís per la Sostenibilitat 



COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT 
BIOSPHERE 

Objectius: 
- Fomentar les bones pràctiques en gestió sostenible i turisme responsable 

entre les empreses i serveis turístics del Vallès Occidental 
- Incrementar la visibilitat de les accions en materia de sostenibilitat que es 

realitzen i donen singularitat a l’oferta turística comarcal 
- Identificar i crear productes i experiències turístiques sostenibles 
- Col·laboració público-privada 

El Consell Comarcal del Vallès Occidental és l’ens gestor per la implantació 
d’aquest compromís a la comarca on ja són 20 els establiments distingits. 

Al 2018,  es va reconèixer amb aquest distintiu a un total de 245 establiments 
de la província de Barcelona entre empreses, serveis, recursos turístics i 
administracions locals. 





1- Plataforma informàtica senzilla 
2- Qüestionari diagnòstic online  
3- Formacions flexibles  
4- Assessorament individualitzat   
5- Avaluació presencial (verificació, assessorament) 
6- Cost reduït 

  

COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT 
BIOSPHERE 

Eines per a la implantació: 



* El procediment d’adhesió és objecte de treball durant la primera jornada de formació  

 

QUÈ HE DE FER PER OBTENIR EL DISTINTIU? 
 

1. Formalitzar l’adhesió i el pagament de la quota anual 

2. Assistir a 2 sessions formatives anuals* 

3. Rebre una visita d’assessorament per part de l’implantador 

4. Complimentar el manual de bones pràctiques online i complir amb els 

requisits obligatoris 

5. Participar en el Taller de destinació (networking) 

6. Redactar un Pla de Millora amb un mínim de 3 accions de millora (online) 


