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DECÀLEG DEL TURISME SOSTENIBLE 
 
Siguin com siguin les nostres vacances, podem contri-
buir a que generin el menor impacte possible sobre el 
medi ambient i a que es converteixin en una alternati-
va de desenvolupament sostenible per al territori que 
ens acull. Tot i que trobareu més consells i informació 
en altres monogràfics que ja hem dedicat a aquest 
tema (vegeu l’ecoconsell núm. 21 i l’ecoconsell núm. 
65), en aquesta fitxa us oferim un decàleg de bones 
pràctiques que podeu aplicar en qualsevol destinació, 
tant si és propera com llunyana, de mar o de munta-
nya, urbana, cultural, de natura o d’aventura. 
 

10 recomanacions per a un turisme sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Més informació… 
Turismo sostenible. Asociación de Monitores Medioambientales Almijara – Junta 
de Andalucía. 2006/2008. 
Turisme sostenible. TURALCAT, Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme 
de Catalunya – Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Cata-
lunya. 2010. 
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En planificar el teu viatge, tria els proveïdors que t’ofereixin garanties 
de qualitat i respecte als drets humans i al medi ambient. 
Utilitza els recursos naturals, como l’aigua i l’energia, amb moderació. 
Recorda que son béns escassos. 
Tracta de minimitzar la generació de residus. Són una font de contami-
nació. 
Quan t’hagis de desfer d’un residu, fes-ho de la manera més neta que et 
faciliti la teva destinació. 
En un espai natural procura que l’única petjada que deixis sigui la del 
teu calçat. 
Si visites ecosistemes sensibles, com esculls de coral o selves, informa’t 
de com fer-ho per a generar el menor impacto possible i no degradar-
los. 
En comprar regals i records busca productes que expressin la cultura 
local. Afavoriràs l’economia dels pobles que t’han acollit i la diversitat 
cultural. 
No adquireixis flora i fauna protegides pel Conveni de Comerç Internaci-
onal d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES), ni 
productes derivats. És un delicte i contribueix a la seva extinció. 
Al teu destí gaudeix coneixent la cultura, costums, gastronomia i tradi-
cions de las poblacions locals. 
Tracta de contribuir amb la teva presència al desenvolupament d’un 
turisme responsable i sostenible, construint amb el teu viatge un plane-
ta més saludable i solidari. 

Decàleg elaborat pel Ministerio 
de Medio Ambiente, Fundación 
Biodiversidad i Iberia 

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/21-Turisme.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/65-Vacances.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/65-Vacances.pdf
http://www.turismo-sostenible.org
http://www.turismesostenible.info

