Suma’t al
Compromís per a la
Sostenibilitat Turística
Barcelona Biosphere

Què és el Compromís per a la Sostenibilitat
Turística Barcelona Biosphere?
És un distintiu que reconeix als
operadors turístics de Barcelona que
aposten pel creixement econòmic basat
en la gestió responsable i respectuosa
amb el medi ambient, la cultura, les
condicions laborals, l’equitat de gènere i
el retorn social, creant valor de producte
i marca a través d’aquests.

Promogut per l’Ajuntament de
Barcelona amb la col·laboració de
Turisme de Barcelona, la Cambra de
Comerç, sota el paraigües del segell
Biosphere del Responsible Tourism
Institute

Seguint les Directrius Internacionals
L’adhesió al Compromís es recolza en els estàndards basats en els 17 Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, integrats en
l’Agenda 2030 i promoguts per l’Organització Mundial del Turisme (OMT)

Alineat amb l’estratègia turística
de la ciutat
El Pla Estratègic de Turisme 2020 considera la
sostenibilitat turística com un dels principals
eixos d’actuació vinculat directament a la
competitivitat de la destinació:
 Impulsar una estratègia per estendre la
sostenibilitat turística als establiments,
serveis, productes i equipaments de la
destinació.
 Promoure que els operadors turístics de la
ciutat incorporin els criteris de
sostenibilitat econòmica, sociocultural i
ambiental a través d’un procés de
compromís i d’adhesió.

Antecedents:
La Certificació Biosphere Barcelona
La ciutat de Barcelona com a destinació turística compta amb la
Certificació Biosphere, atorgada pel Responsible Tourism Institute.
El Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere neix en
el marc de la Certificació de la destinació amb la finalitat de traslladar la
cultura de sostenibilitat també als operadors turístics de la ciutat.

El Turisme com a Sistema
El turisme funciona com un SISTEMA: “un grup de parts en INTERACCIÓ que
funcionen com un TOT i que és distingible del seu entorn a través d’uns
límits o fronteres reconegudes”.
NO ÉS UNA SUMA DE PARTS, sinó que la relació entre les parts són les que
produeixen un resultat diferent de la suma. Tots contribueixen i són
imprescindibles a la cadena de valor.
Si volem una
destinació sostenible,
el sistema i tots els
seus components
també han de estar
orientats a la
sostenibilitat

En què consisteix el Compromís per a la
Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere?
El Compromís és un procés de millora permanent i de gestió del canvi organitzacional
Per aconseguir el distintiu les entitats adherides han de posar en pràctica diferents mitjans per
fer possible els objectius sostenibles:
•
•
•
•

Complir els requisits de Bones Pràctiques adreçades a la seva tipologia
Assistir a la formació pertinent
Rebre l’assistència tècnica per part de les empreses assessores
Incorporar un mínim de 3 millores en matèria de sostenibilitat anual

El Compromís és un distintiu que orienta a l’empresa cap a la sostenibilitat i pot servir d’impuls
per a posteriors certificacions (Biosphere o altres).

Compromís per la Sostenibilitat Biosphere
(distintiu / bones pràctiques)

Certificació Biosphere
excel·lència en turisme sostenible

A qui va adreçat?

Agències de viatges
Allotjaments

Sectors susceptibles
d’adhesió al Compromís de
Sostenibilitat Turística

Altres Serveis
Comerç
Guies
Empreses i serveis MICE

Museus i espais culturals
Informació Turística
Espais de reunions i congressos
Restaurants
Transport Turístic

Turisme d’experiències

Esforç Comú
• La metodologia parteix de la desenvolupada per la Diputació de Barcelona i la
Cambra de Comerç per al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques
de Barcelona:

• Els requisits de Bones Pràctiques estan adaptats a les necessitats específiques de
la ciutat de Barcelona, havent-hi col·laborat en la seva realització diferents àrees
de l’Ajuntament així com consultores especialitzades en sostenibilitat
• Els manuals han sigut contrastat amb els principals sindicats de la ciutat i han
superat una prova per testejar la viabilitat metodològica i de contingut en 16
entitats turístiques de la ciutat
• El Compromís per a la Sostenibilitat Turística és un procés viu, en constant revisió i
subjecte millora continua

El Manual de Bones Pràctiques
És el document de referència del
Compromís on s’exposen i
s’interpreten els criteris de
sostenibilitat a assolir
Tipologies de requisits:
 Sectorials / Intersectorials
 Obligatoris / Recomanables
Consta de 7 Capítols i 40 requisits
obligatoris
Les empreses registren el
compliment dels requisits a la
Plataforma online Barcelona
Biosphere del Responsible Tourism
Institute

Quins són els àmbits d’actuació de les
Bones Pràctiques?
1.

Desenvolupament econòmic i inclusió
social

EXEMPLES DE CRITERIS:
•
•

L’Organització col·labora amb grups, centres o associacions
per ajudar a la integració social i econòmica de la
comunitat
Existeix una política de compres responsable

2. Treball digne i igualtat de gènere
EXEMPLES DE CRITERIS:
•
•
•
•

Capacitació del personal respecte el turisme sostenible
Mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
Prevenció d’assetjament laboral i discriminació
Condicions laborals i representació dels treballadors

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

4.

Cultura, diversitat i patrimoni

EXEMPLES DE CRITERIS:
•
•

5.

Informació al visitant sobre els recursos turístics que apostin per la
desconcentració sostenible
Informació al visitant del grau d’accessibilitat dels recursos turístics
propers

Comunicació i màrqueting responsable

EXEMPLES DE CRITERIS:
•
•

6.

Comunicar els beneficis a la clientela del producte / servei sostenible i
la qualitat de l’experiència de consum
L‘Organització utilitza en les seves comunicacions i suports un
llenguatge respectuós i no discriminatori

Compromís, polítiques i eines

EXEMPLES DE CRITERIS:

EXEMPLES DE CRITERIS:

•
•

•
•

7. Bones pràctiques especifiques de l'activitat

Control de consums
Gestió de residus i no generació dels mateixos

Existeix una política de sostenibilitat
Existeixen indicadors de sostenibilitat

Metodologia 1er any
Activitats formatives col·lectives:
 Formació 1 Compromís
Biosphere (aprox. 3h)
 Formació 2 Sostenibilitat
(aprox. 3h)

Assessorament individualitzat a la
seu de l’entitat:
 Assessorament I (aprox. 4h)
 Verificació de la millora
individualitzat a la seu de
l’entitat (aprox. 2h).

Distinció:
 El Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere està
subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona i és gratuït per a les empreses
 Les empreses distingides reben el distintiu que les acredita amb el segell

Metodologia anys de renovació
Activitats formatives col·lectives:
 Formació 2 Sostenibilitat a la
carta (aprox. 3h)
Assessorament individualitzat a la
seu de l’entitat:
 Assessorament I (aprox. 2h)
 Verificació de la millora
individualitzat a la seu de
l’entitat (aprox. 1h).

Quins avantatges té per a les empreses?
1.

El Compromís permet adaptar-se als grups d'interès actuals  Noves
tendències dels grups d'interès i de la societat

 Inversos que consideren el valor social de la inversió, que expressen
limitacions ètiques i que valoren el benefici a llargs termini
 Clients que tenen requeriments específics per raons de diversitat, que
tenen consideracions ètiques, que agraeixen les informacions al voltant
de la sostenibilitat del producte
 Treballadors que desitgen un entorn de treball responsable i ètic, on es
respecti la diversitat, amb un clima laboral positiu que afavoreixi la
creativitat i on es fomenti el sentit del compromís laboral i social

Quins avantatges té per a les empreses?
2.

Els beneficis econòmics de la sostenibilitat són reals però és produeixen
a llarg termini a mesura de que aquesta s’incorpori als valors, visió i
estratègia empresarial

Satisfacció
Accionistes

Satisfacció
Treballadors

Valor del
producte /
servei
percebut

Satisfacció
Clients

Benefici
Econòmic

Cadena de Servei-Benefici de J. Heskett i E. Sasser

Quins avantatges té per a les empreses?
1.

Millorar la credibilitat i reputació de la teva empresa

2.

Atraure nous clients amb consciència sostenible

3.

Posicionar-se en un mercat emergent

4.

Diferenciar-se i destacar respecte el competidors

5.

Generar valor afegit als productes/serveis

6.

Establir noves relacions empresarials amb altres entitats sostenibles

7.

Consolidar el negoci a llarg termini

8.

Contribueix a impulsar un sector turístic més sostenible i compromès
amb l’entorn

Avantatges específics per a les empreses
Les empreses adherides seran automàticament membres del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat i el programa Barcelona + Sostenible.

Tindran una reducció de la taxa de residus i una bonificació del preu del servei de recollida als
Punts Verds (presentant targeta verda).
Posada a disposició de les empreses l’Equitest, Qüestionari d’Autoavaluació per a la Igualtat a
l’Empresa.

Com es fa la inscripció?
1. Inscripció INDIVIDUAL a través del web www.turismesostenible.barcelona
a l’apartat SUMA’T

2. Signatura dels documents d’adhesió:
 Declaració responsable
 Document d’adhesió

3. Formació 1: Finalització del procés d’adhesió
Consultes: hola@turismesostenible.barcelona

Us esperem!
Inscripció:
www.turismesostenible.barcelona
Consultes:
hola@turismesostenible.barcelona

