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▪ Turisme sostenible o ecoturisme? 
▪ Què ens depara el futur? 



• L’ecoturisme és una modalitat incipient i amb un fort creixement: segons
l’OMT, a principis del 2000 50 milions de persones viatjaven anualment a
l’estranger per motius ecoturístics (el que representa un 20% del total
mundial).

• Aquest increment és fruit dels canvis experimentats pel turisme
contemporani.

• L’ONU, va declarar l’any 2002 com l’Any Internacional de l’Ecoturisme.
Per aquest motiu, l’OMT i el PNUMA varen organitzar la Cimera Mundial
de l’Ecoturisme, celebrada el mes de maig a Québec. Les conclusions
d’aquesta Cimera es recullen a la “Declaració de Québec sobre
l’Ecoturisme”, l’objectiu d’aquesta és la promoció de l’ecoturisme com un
incentiu pel desenvolupament, sobretot en les regions més deprimides.

ECOTURISMEECOTURISMEECOTURISMEECOTURISME



• Ecoturisme és un terme polisèmic.

Pot fer referència a la creació de productes turístics basats en els
recursos naturals.

O també pot fer referència a la forma com es gestionen els recursos
turístics (siguin naturals o no), de manera que es redueixin els costos
ambientals.

Finalment, ecoturisme pot significar la unió d’ambdós conceptes: la gestió
racional (des d’una perspectiva ambiental) dels recursos naturals com a
productes turístics.

ECOTURISMEECOTURISMEECOTURISMEECOTURISME



ECOTURISMEECOTURISMEECOTURISMEECOTURISME

• The International Ecotourism Society (TIES) en el 1991 defineix el terme
com:

“el viatge responsable que conserva el medi

natural i sosté el benestar de les comunitats

locals”

• Pel “Departament de Turisme de Chiapas” (Mèxic) ecoturisme és:

“Qualsevol activitat que promou la relació conscient entre l’home i la
natura, sense alterar l’estat del medi ambient que es visita, generant
beneficis econòmics i culturals per la població”.



ECOTURISMEECOTURISMEECOTURISMEECOTURISME

1.Mínim impacte ambiental negatiu.

2.Màxima satisfacció pel turista.

3.Màxim respecte per les cultures locals.

4.Màxim benefici econòmic pel país.

Segons les anteriors definicions, ecoturisme és una modalitat turística
que es pot sintetitzar en les següents quatre línies fonamentals:



ECOTURISMEECOTURISMEECOTURISMEECOTURISME

• Generant beneficis econòmics per les comunitats, organitzacions i
administracions amfitriones que gestionen el territori amb objectius
conservacionistes.

• Oferint oportunitats alternatives de treball i renda a les comunitats
locals.

• Incrementant la conscienciació tant de la població local com dels
turistes sobre la necessitat de conservar els recursos naturals i
culturals.

I això es realitza de la següent manera:



L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS

Estats Units d’Amèrica: l’afluència massiva de turistes

Turistes alemanys navegant per
un canal en l’àrea Flamingo del
Parc Nacional de les Everglades.

Un manatí, amb ferides visibles en el seu llom i cua produïdes per les hèlix de
barques amb motor, s’alimenta en un dels canals del parc de les Everglades.



Estats Units d’Amèrica: l’afluència massiva de turistes

El Parc Nacional de Sequoia

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS



Estats Units d’Amèrica: l’afluència massiva de turistes

El Parc Nacional de Yellowstone

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS



Estats Units d’Amèrica: l’afluència massiva de turistes

Parc Nacional del Gran Cañón del Colorado

Excursions en el Gran Cañón del Colorado

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS



Costa Rica: l’increment del turisme estranger

Parc Nacional La Amistad

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS

Costa Rica. Parc Nacional Cahuita



Costa Rica: l’increment del turisme estranger

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS

Parc Nacional Volcán Poas



Parc Nacional del Tortuguero en ple Carib

Turistes navegant  pel canal del Tortuguero Tortuga verda després de la posta d’ous 
a la platja del Tortuguero

Costa Rica: l’increment del turisme estranger

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS



Parc Nacional Volcán Arenal

Costa Rica: l’increment del turisme estranger

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS



Kenya: els safaris

Parc Nacional del Tsavo

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS



Kenya: els safaris

Parc Nacional d’Amboseli i la Muntanya del Kilimanjaro

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS



Safari fotogràfic en la Reserva Nacional Masai Mara

Kenya: els safaris

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS



Nepal: el trekking

El Parc Nacional de Sagarmatha

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS



Turistes en el Parc Nacional Royal 
Chitwan

Rinoceronts en el Parc Nacional Royal 
Chitwan

Nepal: el trekking

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS



El Parc Nacional marítim-terrestre 
de l’Archipèlag de Cabrera (menys 

50.000 visitants/any)

Espanya: l’escassa experiència i l’amenaça antròpica 

El Parc Nacional de Timanfaya (a l’entorn de 2 milions 
visitants/any)

L’ECOTURISME A NIVELL MUNDIAL. ANÀLISI DE CASOS



A CATALUNYA:

CADS, 2009

• Espais Naturals Protegits

• 21 tipologies d’activitats ecoturístiques
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La Conferència Mundial sobre Turisme Sostenible defineix el turisme sostenible com
“aquell turisme suportable ecològicament a llarg termini, viable econòmicament i
acceptable socialment” (Lanzarote, 1995).

L’Agenda 21 de la Indústria del Turisme i dels Viatges defineix el turisme sostenible
com “aquell que satisfà les necessitats dels turistes i les regions turístiques del
present alhora que preserva i promou les oportunitats per al futur. Aquest condueix a
un model de gestió de tots els recursos de manera que es puguin acomplir les
necessitats econòmiques, socials i estètiques alhora que es mantenen la integritat
cultural, els processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes de
suport de la vida” (OMT, WTCC, 1996).
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L’Organització Mundial del Turisme defineix el turisme sostenible com “un model
de desenvolupament econòmic concebut per a millorar la qualitat de vida de la
comunitat receptora, facilitar al visitant una experiència d’alta qualitat i mantenir
la qualitat del medi ambient del que tant la comunitat receptora com els visitants
depenen” (OMT, 2005).

El Journal of Sustainable Tourism defineix el turisme sostenible com “un
enfocament positiu que pretén reduir les tensions i la fricció creades per les
complexes interaccions entre la indústria turística, els visitants, el medi ambient i
les comunitats que acullen els turistes de vacances. És un enfocament que
comporta treballar per la viabilitat i la qualitat a llarg termini dels recursos
naturals i humans. No està en contra del creixement però accepta que aquest té
límits”.
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Turisme
sostenible

Beneficis per a la 
societat local

Treball
Renta

Qualitat de vida
Participació pública
Respecte valors
sòcio-culturals

Economia 
basada en la 
comunitat

local

Conservació 
amb equitat

Equitat social Eficiència econòmica

Conservació ambiental

Integració 
Economia-

medi ambient

Viabilitat de l’activitat
turística en l’espai

de destí
Viabilitat de les

empreses
Satisfacció de la

demanda

Preservació de la biodiversitat
Utilització racional dels recursos 

naturals
Conservació dels recursos

naturals des d’una perspectiva 
intergeneracional

Font:Vera Rebollo i Ivars Baidal (2004), partir de Hall (2000) i ETB (1991).
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Ecotourism or Sustainable tourism ?



AimsAimsAimsAims andandandand scopescopescopescope

The JournalJournalJournalJournal ofofofof SustainableSustainableSustainableSustainable TourismTourismTourismTourism is a leading tourism journal which advances
critical understanding of the relationships between tourism and sustainable
development. It publishes theoretical, conceptual and empirical research that
explores one or more of the economic, social, cultural, political, organisational or
environmental aspects of the subject

The JournalJournalJournalJournal ofofofof EcotourisEcotourisEcotourisEcotouris seeks to advance the field by examining the social,
economic, and ecological aspects of ecotourism at a number of scales, and including
regions from around the world.

Ecotourism or Sustainable tourism ?



L’ONU, va declarar l’any 2017 com l’Any Internacional del Turisme Sostenible
per al Desenvolupament

No se puede mostrar la imagen en este momento.



L’ONU, va declarar l’any 2017 com l’Any Internacional del Turisme Sostenible
per al Desenvolupament



L’ONU, va declarar l’any 2017 com l’Any Internacional del Turisme Sostenible
per al Desenvolupament



QUÈ ENS DEPARA EL FUTUR ?
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QUÈ ENS DEPARA EL FUTUR ?
Las temporadas ciclónicas de 2004 y 2005 en el 
Atlántico norte han sido muy activas

• Imagen 
compuesta 
con los 
principales 
huracanes 
en el Caribe 
y golfo de 
México en 
2005



QUÈ ENS DEPARA EL FUTUR ?

Impactos regionales previsibles en el Mediterráneo a partir del 
Cuarto IPCC

• La cuenca del Mediterráneo sufrirá una disminución de los recursos hídricos.

• Las altas temperaturas y la sequía producirán una reducción de la
disponibilidad de agua, del potencial hidroeléctrico, del turismo estival y de la
producción agrícola.

• Se prevé también un aumento de los riesgos para la salud por las olas de
calor, así como de la frecuencia de los incendios forestales.



QUÈ ENS DEPARA EL FUTUR ?

• El calentamiento dificultará seriamente la viabilidad económica de las estaciones
de esquí, de un modo progresivo a lo largo del siglo, aunque aún habrá buenas
temporadas para los deportes blancos.

• Se abren nuevas oportunidades (adaptarse es también aprovechar las nuevas
oportunidades), de disfrute de las potencialidades que ofrece la naturaleza y el
paisaje en un calendario ampliado.

Estaciones de esquí Estaciones de montaña

Más riesgos, pero también nuevas oportunidades: 
Turismo de montaña



QUÈ ENS DEPARA EL FUTUR ?
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QUÈ ENS DEPARA EL FUTUR ?
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▪ La sostenibilitat turística: definició i tipologies.
▪ Petjada de carboni/empremta ecològica.
▪ Instruments per avaluar l’impacte del turisme: capacitat de càrrega i avaluació
d’impacte ambiental.
▪ Principals vectors afectats en la pràctica del turisme.
▪ La importància de la gestió eficient dels recursos. Perquè és necessària la gestió
eficient dels recursos? Com s’aconsegueix la gestió eficient dels recursos?
▪ Decàleg de bones pràctiques ambientals. Anàlisi dels vectors aigua, energia i
residus.
▪ Quins beneficis aporta la gestió eficient dels recursos?
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TURISME SOSTENIBLETURISME SOSTENIBLETURISME SOSTENIBLETURISME SOSTENIBLE
• Petita escala (rehabilitació edificis)
• Impacte: baix, desenvolupament
• Control segons la capacitat de càrrega
• Estacionalitat no tan marcada
• Inversors i/o operadors locals
• Empreses petites
• Oferta especialitzada
• Turista actiu, dinàmic, participatiu, culte
• Grups reduïts i viatgers individuals
• Programa personalitzat
• Establiments petits i singulars, allotjaments

alternatius (cases rurals, ecocàmpings...)
• Motivacions: natura, cultura, esport,

gastronomia local, diferents motivacions
• Comportament: respectuós, defensiu,

controlat, accepta límits
• Activitats: senderisme, cicloturisme, vela,

festivals de música, museus, centres
històrics...

• TURISME INSOSTENIBLE
• Gran escala (construcció nova)
• Impacte: alt, creixement
• Sobresaturació, massificació
• Forta estacionalitat
• Inversors i/o operadors forasters
• Empreses grans (cadenes)
• Oferta estandarditzada
• Turista passiu, estàtic, aliè, poc culte
• Grups grans
• Programa organitzat (majoristes de viatges)
• Hotels grans i convencionals, segones 

residències, apartaments i càmpings
• Motivacions: sol i platja, esquí alpí, preus 

baixos, vacances monotemàtiques
• Comportament: ofensiu, agressiu, incontrolat
• Activitats: freqüentació de bars i locals nocturns, 

restaurants de menjar ràpid, parcs aquàtics i 
recreatius...



• El desenvolupament turístic haurà de ser suportable ecològicament a llarg
termini, viable econòmicament i equitatiu, des d’una perspectiva ètica i
social, amb les comunitats locals.

• El turisme haurà de contribuir al desenvolupament sostenible, integrant-
se en l’entorn natural, cultural i humà.

• El reconeixement de les tradicions de les comunitats locals i el suport a la
seva identitat, cultura i interessos han de ser referents obligats.

• La contribució activa del turisme al desenvolupament sostenible implica la
participació de tots els actors implicats en el procés.

• La conservació, protecció i valoració del patrimoni natural i cultural
representa un autèntic repte cultural, tecnològic i professional.

• La qualitat ha de ser un objectiu prioritari.
• El turisme s’ha d’integrar i contribuir positivament al desenvolupament

econòmic local.
• A la vegada s’ha de millorar la qualitat de vida de la població, incidint en

l’enriquiment sociocultural de cada destinació.

LA CARTA DE TURISME SOSTENIBLE DE LANZAROTE



L’AGENDA 21 PER A LA INDÚSTRIA TURÍSTICA

• Els viatges i el turisme han d’ajudar a les persones a dur una vida saludable i 
productiva en harmonia amb la naturalesa.

• Els viatges i el turisme han de contribuir a la conservació, protecció i
restabliment dels ecosistemes.

• Els viatges i el turisme han d’estar basats en models de producció i consum
sostenibles.

• Les nacions han de cooperar en un sistema econòmic obert perquè el comerç
internacional dels serveis de viatges i turisme pugui exercir-se segons bases
sostenibles.

• Els viatges i el turisme, la pau, el desenvolupament i la protecció del medi
ambient són qüestions interdependents.



L’AGENDA 21 PER A LA INDÚSTRIA TURÍSTICA

• La tendència al proteccionisme en el comerç dels serveis de viatges i turisme
s’ha d’aturar o invertir.

• La protecció del medi ambient ha de formar part integrant del procés de
desenvolupament turístic.

• Els problemes de desenvolupament turístic hauran de tractar-se amb la
participació ciutadana i amb l’adopció de les decisions de planificació adequades
a escala local.

• Les nacions han d’advertir-se, entre elles, de les catàstrofes naturals que poden
afectar els turistes.

• Els viatges i el turisme han d’utilitzar la seva capacitat de crear ocupació per a
la població local.



L’AGENDA 21 PER A LA INDÚSTRIA TURÍSTICA

• El desenvolupament del turisme ha de reconèixer i protegir la identitat, la
cultura i els interessos de la població autòctona.

•La indústria dels viatges i del turisme ha de respectar les lleis internacionals de
protecció del medi ambient.



INSTRUMENTS PER AVALUAR L’IMPACTE DEL TURISME

• L’OMT descriu la capacitat d’acollida o de càrrega com “el número màxim de
persones que poden visitar al mateix temps un lloc turístic, sense malmetre el
medi físic, econòmic o sociocultural, i sense reduir de manera inacceptable la
qualitat de l’experiència dels visitants”.

• O’Reilly (1986) descriu la capacitat de càrrega com “el número màxim de turistes
que poden ser acomodats en una destinació” i distingeix diferents tipus de
capacitat de càrrega:

– Capacitat de càrrega física, segons el llindar a partir del qual apareixen problemes
ambientals.

– Capacitat de càrrega social, segons el límit fins on la població local tolera el turisme i els
turistes es toleren entre ells.

– Capacitat de càrrega psicològica o perceptual, en relació amb el llindar a partir del qual
la saturació de la destinació porta als turistes a buscar-ne una altra.

– Capacitat de càrrega econòmica, segons la integració del turisme entre les activitats
econòmiques ja existents (sense que aquest les desplaci).



INSTRUMENTS PER AVALUAR L’IMPACTE DEL TURISME

LA MESURA DE LA CÀRREGA TURÍSTICA GLOBAL
• Definida per Chadefaud (1971) es calcula a partir de fonts indirectes

d’informació: consum d’aigua i electricitat i la producció de residus i aigües
residuals. L’objectiu és obtenir per estimació el número total de la població que
visita un determinat espai. Es calcula de la següent manera:

• Cm = Ct : P1
– Cm = Consum/producció mig per habitant
– Ct = Consum/producció total en període de baixa ocupació
– P1 = Població permanent

• Cm = C’t : P2
– C’t = Consum/producció total en període d’alta ocupació
– P2 = Població flotant i permanent

• P2 = C’t : Cm
• Pt = P2 – P1

– Pt = Població turística



INSTRUMENTS PER AVALUAR L’IMPACTE DEL TURISME

LA MESURA DE LA CÀRREGA TURÍSTICA GLOBAL
Aplicada al municipi de Castell-Platja d’Aro ens dóna els següents resultats:
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INSTRUMENTS PER AVALUAR L’IMPACTE DEL TURISME
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ÍNDEX DE PRESSIÓ TURÍSTICA SOCIAL (IPTS)

• Mesura la relació que s’estableix entre la població turística i la població permanent.

• IPTS = Pt : (Pc x 365)

– Pt = Població turística anual

– Pc = Població censada

• Aplicat al municipi de Castell-Platja d’Aro dóna el següent resultat:



INSTRUMENTS PER AVALUAR L’IMPACTE DEL TURISME

ÍNDEX ESPACIAL DE FREQÜENTACIÓ TURÍSTICA (ISFT)

• Formulat per Lozato-Giotart (1985), mesura la densitat de turistes respecte la superfície de l’espai
analitzat.

• ISFT = Pt : (S x 365)

– Pt = Població turística

– S = Superfície

• Aplicat al municipi de Castell-Platja d’Aro dóna el següent resultat:
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INSTRUMENTS PER AVALUAR L’IMPACTE DEL TURISME

ÍNDEX DE PRESSIÓ TURÍSTICA TEMPORAL (IPTT)

• Mesura l’estacionalitat turística, partint de l’objectiu desitjat de què el
turisme es reparteixi de manera homogènia al llarg de l’any.

• Tt = P : Em
– Tt = Número de turistes de la temporada

– P = Número de pernoctacions

– Em = Estada mitjana

• IPTT = (Tt : Dt) : (Ta : 365)
– Dt = Durada temporada (en dies)

– Ta = Número total de turistes en un any determinat

• Segons la sostenibilitat turística de desestacionalització, amb una
distribució temporal homogènia de turistes, l’IPTT ha de ser igual a 1.



ELS IMPACTES AMBIENTALS DEL TURISME

“En el futur, en el moment de viatjar, ja no es tractarà de a on podem anar, sinó de si encara val la pena fer-

ho”. Hermann Löns (1908)



ELS IMPACTES AMBIENTALS DEL TURISME

El turisme d’ús (formes extensives) permet una explotació indefinida dels recursos, mentre que el 
turisme de consum (formes intensives) altera progressivament el recurs i pot arribar fins i tot a 

destruir-lo
No se puede mostrar la imagen en este momento.



• L’avaluació de l’impacte ambiental (EIA) en el turisme és un procediment
d’anàlisi realitzat amb anterioritat a l’execució de l’obra, que té per
objectiu definir quins canvis són previsibles que es produeixin en el medi
ambient tant en sentit positiu com negatiu i decidir, per tant, si l’obra es
considera o no ambientalment viable.

• En relació al marc legislatiu, a nivell de la UE, les avaluacions d’impacte
ambiental queden regulades per la Directiva 97/11 (març de 1997), segons
la qual els projectes de l’Annex II cada Estat membre decidirà si té que
sotmetre’s a avaluació. A Espanya, només els ports esportius
tradicionalment han estat sotmesos a una avaluació d’impacte, si bé hi ha
tendència a estendre l’obligatorietat a altres actuacions, com en els
processos de regeneració de platges.

• Generalment s’utilitzen tres criteris en la qualificació d’impacte: la
importància de l’alteració, el valor del recurs afectat i la temporalitat
(capacitat de recuperació).

AVALUACIÓ D’IMPACTES AMBIENTALS DEL TURISME



AVALUACIÓ D’IMPACTES AMBIENTALS DEL TURISME



DECRET 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.

12.36 Hoteleria i similars, amb un nombre d'habitacions fins a 50.
12.38 Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut amb
una capacitat d'allotjament fins a 100 places.
12.40 Bugaderies no industrials.

Annex III (incidència ambiental baixa)

12.35.Camps de golf. 
12.36 Hoteleria i similars amb un nombre d'habitacions superior a 50. 
12.37 Càmpings. 
12.38 Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de 
joventut amb una capacitat d'allotjament superior a 100 places. 

Annex II2



PRINCIPALS VECTORS AMBIENTALS AFECTATS EN LA PRÀCTICA DEL TURISME

QUANTITATIUS
•Energia
•Aigua
•Aire

QUALITATIUS
•Paisatge
•……
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GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS

La Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea va encarregar a un
consorci de consultores liderades per l’IEFE de la Universitat de Bocconi un estudi
per tal d’analitzar el funcionament del sistema EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme) i de l’Eco-etiqueta de la Unió Europea.

Els resultats d’aquest treball, que porta el nom d’EVER Study (2005), mostren que
els principals motius, expressats per les organitzacions, que fan que es decideixin a
adoptar un sistema de gestió mediambiental com l’EMAS, no estan relacionats amb
la millora del seu avantatge competitiu, sinó que entre els tres principals motius
senyalen:

1. una millor gestió i garantia de compliment de la legislació
2. la millora dels resultats ambientals, i
3. una millor gestió del risc i prevenció de responsabilitats ambientals



GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS



GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS

Ventajas de la incorporación de un SGMA

1. Confianza por parte de la dirección del riesgo ambiental.

2. Mejora de las relaciones con la Administración.

3. Cumplimiento de la legislación.

4. Acceso a ayudas, subvenciones, premios,…

5. Ahorro de costos ambientales.

6. Mejora de la imagen.

7. Herramienta de marketing.

8. Aumento de la competitividad de la empresa.



GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS

Costes de la incorporación de un SGMA

1. Costes de personal en la implementación.

2. Costes de adecuación de la normativa aplicable.

3. Costes de infraestructuras y equipamientos.

4. Costes de asesoramiento y consultoría.

5. Costes de obtención y mantenimiento de la certificación.



GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS

1. Identificación de todos los procesos de la empresa/actividad.

¿Qué entra?; ¿Qué sale?

Es un diagnóstico.

De esta identificación derivarán las acciones a corto, medio y  largo plazo.

Se debe decidir cuales son los aspectos medioambientales (impactos) 
más significativos.



GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS

2. Determinación de los aspectos medioambientales significativos.

En la medida de lo posible se debe cuantificar.
Atenderemos a criterios: 

a) Cuantitativos (establecimiento de indicadores)

Consumo de agua, ruido,…….

b) Cualitativos

Paisaje, ….



DECÀLEG BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS (AIGUA, ENERGIA I RESIDUS) 



DECÀLEG BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS (AIGUA, ENERGIA I RESIDUS) 



Mejoras y soluciones
➔ Colocar carteles en los baños que recuerdan tanto

a los clientes como a los trabajadores del hotel
que el agua es un bien escaso.



Mejoras y soluciones
➔ Contadores de agua digitales con telelectura:

◆ dotados de sensores y procesadores

◆ máxima precisión

◆ análisis del consumo

◆ detección continua de volúmenes y caudales

◆ generan, procesan y transmiten información

◆ detección de fugas internas, hábitos de consumo anómalos…

◆ permiten conocer el consumo individual

➔ Pantalla LCD del Controlador de Flujo de Agua + Válvula Solenoide Gauge + Sensor Medidor de 
Flujo Contador Indicador → Total Unidad: 38,03€ (Ali Express)



Mejoras y soluciones: descargadores doble pulsador

➔ Cambiar las cisternas de los WC
de las habitaciones y poner
cisternas de doble pulsador.

➔ Cada descargador doble de la
marca Roca cuesta 26,95
euros/unidad.

➔ Total inversión:

26,95€ x 44 habitaciones =
1185,8€



Mejoras y soluciones: reductores de agua en grifos



Mejoras y soluciones: minibares

➔ Renovación de minibares → Minibar Indel B Ecosmart 

K35

◆ Con tecnología de compresión y absorción.

◆ Eficiencia energética clase A+++, con gas 

refrigerado ecológico (sin CFC).

◆ Consume un 79% menos que uno convencional.

◆ Sistema Smart: el compresor enfría cuando el 

huésped no está en la habitación y se para 

cuando lo detecta. Las bebidas se mantienen frías 

gracias a una placa de acumulación de frío. 

◆ Silencioso.

Inversión → 175€/u x 44 = 
7.700€



Mejoras y soluciones: caldera de biomasa

➔ Hemos consultado un hotel de las mismas características: Hotel Etxalar, situado en el norte de 
Navarra. 

➔ Consta de: 40 habitaciones, restaurante, gimnasio, bar y sala de reuniones.
➔ Instalación de: 

◆ CALDERA HDG COMPACT 250KW
◆ DEPÓSITO DE INERCIA 5.000 LITROS
◆ SILO DE ASTILLA DE 70M3
◆ AGUJA HIDRÁULICA
◆ CONTROL AUTOMÁTICO 
◆ TELEGESTIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA



Amortización de la instalación de la caldera de biomasa

➔ Datos generales:
◆ Coste instalación: 126.329€(ivano incl.)
◆ Subvención: 49.520€
◆ Coste real: 76.809€
◆ Ahorro anual (comparación gas): 12.699€

Retorno de la inversión en 7 años Retorno de la inversión en 7 años Retorno de la inversión en 7 años Retorno de la inversión en 7 años 
aprox.aprox.aprox.aprox.



DECÀLEG BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS (AIGUA, ENERGIA I RESIDUS) 

� MEDIDAS: (3520 + 1496 + 37,8 = 5053 euros total)

� Papeleras con separadores para reciclar 
habitaciones

� 80e x 44hab = 3520 euros

� Dispositivos grifos minimizar gasto de agua

� 34e x 44hab = 1496 euros

� Carteles para concienciar al cliente sobre gasto de 
agua

� Riego automático + Programador de riego

� 20,90e + 16,90 = 37,8 euros
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BENEFICIS DE LES BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS



BENEFICIS DE LES BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

La RSC es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes
basadas en valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las
comunidades y el medio ambiente.

La RSC promueve que todos los niveles de la jerarquía de la empresa
(desde los empleados hasta la junta directiva) adopten los valores y
principios establecidos y se responsabilicen de su cumplimiento.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



BENEFICIS DE LES BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Temas Clave en la RSCTemas Clave en la RSCTemas Clave en la RSCTemas Clave en la RSC

• Ética, valores y principios de los negociosÉtica, valores y principios de los negociosÉtica, valores y principios de los negociosÉtica, valores y principios de los negocios: La ética y los valores debe 
reflejarse en como la empresa trata a sus empleados, sus relaciones de 
negocio con accionistas y proveedores y en sus relaciones con los 
públicos interesados.

• Derechos Humanos, Trabajo y EmpleoDerechos Humanos, Trabajo y EmpleoDerechos Humanos, Trabajo y EmpleoDerechos Humanos, Trabajo y Empleo: Se basa en los estándares de 
trabajo de la OIT y en la declaración universal de derechos humanos.



BENEFICIS DE LES BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Temas Clave en la RSCTemas Clave en la RSCTemas Clave en la RSCTemas Clave en la RSC

• GobernabilidadGobernabilidadGobernabilidadGobernabilidad CorporativaCorporativaCorporativaCorporativa: Deben ser sistemas que permitan la
transparencia, justicia y rendición de cuentas.

• ImpactosImpactosImpactosImpactos sobresobresobresobre elelelel mediomediomediomedio ambienteambienteambienteambiente : Se busca que las empresas vayan
más allá de la mera administración de sus impactos ambientales y que
participen activamente en asuntos relacionados con salud pública,
vivienda, alimentación, transporte y que tengan un rol en los problemas
ambientales globales.



UN EXEMPLE REAL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS



www.blaumarhotel.com/ca/
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UN EXEMPLE REAL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS



El contingut d'aquesta publicació no reflecteix l'opinió oficial de la Unió Europea. La responsabilitat de la informació és assumida completament pels autors.

Moltes gràcies
per la seva atenció


