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La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, va 
iniciar el 2015 els primers passos per aconseguir la certificació Biosphere 
Responsible Tourism de la província de Barcelona, en les tres marques 
turístiques que gestiona (Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus 
Barcelona), mitjançant la signatura de la Carta por el Turismo Responsable 
amb l’Instituto del Turismo Responsable (ITR) i el Global Sustainable Tourism 
Council.  
 
La certificació Biosphere l’atorga l’Instituto de Turismo Responsable (entitat 
privada sense ànim de lucre associada a l’OMT i vinculada a la UNESCO), i 
acreditada pel Global Sustainable Tourism Council. El distintiu Biosphere es 
recolza en estàndards basats en els 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de l'ONU integrats en l'Agenda 2030. El procés de certificació 
va culminar el maig de l’any 2017. 
 
El programa de Compromís per a la Sostenibilitat vol estendre la cultura de la 
sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de les comarques de 
Barcelona. L’adhesió a la sostenibilitat de la destinació mitjançant el 
Compromís per a la Sostenibilitat és un programa desenvolupat per la 
Diputació de Barcelona, sota el beneplàcit de l'Institut de Turisme 
Responsable (ITR), que té com a principal finalitat implementar una gestió més 
sostenible en tots els agents d'una Destinació turística. 

El turisme sostenible i el projecte Biosphere 
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El Compromís per a la Sostenibilitat consisteix en un programa que inclou 
la implantació d’uns manuals de bones pràctiques en sostenibilitat per a 
empreses alineades amb la certificació Biosphere de la destinació, 
complementat amb formacions intersectorials i tallers de destinació 
coordinats pels ens de gestió i promoció turística comarcals. 
 
El desplegament i implantació territorial del programa s’articula amb la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
(COCINB), atès que aquesta entitat és representativa del sector empresarial 
de les comarques de Barcelona i té una gran implantació territorial, i els 11 
ens de gestió turística comarcals amb els que la Diputació de Barcelona ha 
signat un contracte programa. 
 
Val a dir, que el programa representa la continuïtat del treball 
desenvolupat conjuntament des de 2003 entre les empreses, els ens 
gestors comarcals i el COCINB en la implantació del Sistema Integral 
(SICTED) en el sentit de la millora de la destinació a través del treball 
col·lectiu, incorporant nous criteris en la millora de la competitivitat. 
 
A banda d’aquests programes, la Diputació de Barcelona participa en altres 
iniciatives de caire europeu per promoure el turisme sostenible com són el 
desplegament del Sistema Europeu d’Indicadors de Turisme (ETIS), la 
participació al grup d’indicador de la xarxa NECSTour i la gestió del projecte 
per crear una Comunitat de Turisme Sostenible al Mediterrani, a través del 
programa europeu Interreg MED. 
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