
Checklist per avaluar la sostenibilitat en les polítiques 
turístiques (vinculants o no)

Checklist per donar suport a l’avaluació de la sostenibilitat a les 
polítiques (vinculants o no) turístiques en l’àmbit regional català 
i local (comarcal i municipal). La checklist és d’utilitat tant en po-
lítiques i plans ja existents com en aquelles en procés de creació 
o actualització.

La persona o l’equip que vulgui determinar la sostenibilitat d’una 
política o pla en concret pot utilitzar la checklist i comprovar qui-
na quantitat de respostes afirmatives acumula.  

Si la política o el pla analitzat no considera un “A FER” especí-
fic indicat en el llistat, és crucial, almenys, vincular l’esmentat “A 
FER” a altres polítiques que aborden de forma concreta el tema 
i, per tant, assolir una millor comprensió i interconnectar les po-
lítiques de turisme amb els principis de sostenibilitat.
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... té en compte les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic?

... integra programes de conservació i restauració de la biodiversitat?

... considera un desenvolupament de la mobilitat sostenible?

... aborda estratègies específiques de gestió de residus?

... implica la preservació dels recursos d’aigua dolça amb finalitats 
d’aigua potable i d’oci?

... inclou l’ús de fonts d’energia renovables?

... exigeix minimitzar la contaminació lumínica i acústica?

PILARS A FER – Aquesta política ... Sí En curs NO
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... considera una estratègia plurianual de destinació centrada en el 
turisme sostenible (abordant els pilars Mediambiental, Sociocultural 
i Econòmic)?
... defineix clarament una organització territorial encarregada de 
la gestió turística amb competències per a la implementació dels 
plans d’acció?
... es basa en la participació i la presa de decisions dels actors de la 
quàdruple hèlix (administracions públiques, sector privat, societat 
civil, i sector acadèmic) del territori concret definint una estratègia 
de comunicació per treballar conjuntament?

... compta amb recursos econòmics suficients per implementar les 
accions del pla?

... establir un sistema de seguiment amb indicadors específics per 
a l’avaluació periòdica? 
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... integra accions per permetre l’accés de la comunitat als recursos 
materials i immaterials?

... prioritza la protecció del patrimoni cultural?

... compren la participació de la comunitat local i els plans d’acció 
de creació de capacitats?

... incorpora pautes per garantir les condicions de vida dels veïns 
i els aspectes de cohesió social?

... té en compte els programes de seguretat i salut dels turistes?

... penalitza els moviments discriminatoris?

... prioritza la qualitat del servei i la transparència de les actuacions 
realitzades?

... plantejar-se difondre la consciència i promoure la responsabilitat 
social i ambiental?
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... inclou plans per a unes condicions laborals justes i la igualtat 
d’oportunitats prioritzant l’ocupació local?

... aborda la cooperació entre les parts interessades millorant la 
competència empresarial justa i els programes de desenvolupament 
de capacitats de la cadena de valor?

... integra accions per avançar cap a la digitalització i protocols 
de transparència de dades?

... informa sobre els programes de finançament disponibles?

Llista de verificació per avaluar la sostenibilitat en polítiques de turisme vinculants i no vinculants.


