
 

ELS IMPACTES AMBIENTALS DEL TURISME:  
Tipus d'impactes i les implicacions territorials 
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PRINCIPALS CAUSES I FACTORS DELS IMPACTES AMBIENTALS: 

-L'ocupació del territori per a la seua adaptació a l'activitat turística 
 
-Els impactes relacionats amb la mobilitat dels turistes i la relació amb els mitjans de transport 
 
-La generació de residus sòlids urbans per la concentració de població 
 
-El consum de recursos hídrics necessaris 
 
-L'activitat de les empreses que ofereixen serveis turístics 
 
-Les activitats realitzades i els comportaments dels mateixos turistes 
 
-La construcció d'infraestructures d'accés, allotjament i els equipaments turístics 

 
ELS IMPACTES AMBIENTALS DEL TURISME: 

  
Tipus d'impactes i les implicacions territorials 

 



PRINCIPALS IMPACTES AMBIENTALS NEGATIUS DEL TURISME: 
- Alteració i/o destrucció dels recursos físics 

- Contaminació de recursos físics 

 * Contaminació de les H2O 

                * Contaminació atmosfèrica 

                * Contaminació acústica 

 * Contaminació visual 

- Ocupació del sòl /inadequada planificació dels usos del sòl 

- Destrucció o alteració de les característiques del paisatge: impacte visual 

- Generació de residus per la concentració de turistes 

- Trastorns i impactes ecològics concrets:  
 * Pèrdua de biodiversitat  
 * Canvi climàtic 
 * Debilitament de la capa d'ozó 
 * Desertificació 
 * Destrucció d'ecosistemes 

 

Sabries donar algun  
exemple concret  almenys 
de 4 d’aquests impactes? 



Pot tenir impactes positius? 
Si hi ha una bona planificació i una bona gestió podem considerar que 

indirectament pot tenir impactes positius, ja que pot generar dinàmiques 
que protegisquen o preserven els recursos 

- Construcció d'infraestructures per a la gestió de residus o contaminants 
- Contribució a la conservació i millora del paisatge 
- Millora de la qualitat mediambiental 
- Contribució a la conservació d'àrees naturals importants 
- Sensibilització de la població  
- Conservació de recintes arqueològics i històrics o enclavaments naturals 

Per a aconseguir-ho és NECESSÀRI UNA 
ADEQUADA planificació i gestió 

Objectiu: contribuir al fet que el TURISME siga SOSTENIBLE 



Què és el turisme sostenible? 
Des de la dècada dels 90, constatació problemàtica ambiental 

Generalització 
 

       PARADIGMA  

   SOSTENIBILITAT 

APLICACIÓ NECESSÀRIA A 
QUALSEVOL TIPUS 

D'ACTIVITAT HUMANA 

             Què és? 

Quins són els seus objectius? 
També al turisme 

Definició a partir de l'aprofitament dels recursos del medi 

CAUSES CONSEQÜÈNCIES 



CONCEPTES 
 - SOSTENIBILITAT 

 - DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

 - TURISME SOSTENIBLE 

Molt recents 

CLAUS EXPLICATIVES 

 - 1972 Informe MEADOWS “Els límits del creixement” 

 - Estudis del CLUB de ROMA 

 - 1984 ONU, creació COMISSIÓ MUNDIAL M.A. i del 
DESENVOLUPAMENT 

 - 1988 INFORME BRUNDLAND 

 - 1992 Cimera de Rio 



Què és la SOSTENIBILITAT? 

Què és el DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE? 

DEFINICIÓ DEL TURISME SOSTENIBLE 

SOSTENIBILITAT:    

Concepte que identifica un procés complet en el qual influeixen diferents 
paràmetres que interrelacionats tenen, com a conseqüència, productes i 
maneres de vida eficients i respectuosos amb el medi ambient                                                                                                                                               

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: 

Desenvolupament que satisfà les necessitats de la generació present 
sense comprometre la capacitat de les generacions futures per a satisfer 
les seues pròpies necessitats 



DEFINICIÓ DE TURISME SOSTENIBLE (OMT) 
"El turisme sostenible atén les necessitats dels turistes actuals i de les 
regions receptores i al mateix temps protegeix i fomenta les oportunitats 
per al futur.  
Es concep com una via cap a la gestió de tots els recursos de manera 
que puguen satisfer-se les necessitats econòmiques, socials i 
estètiques, i es respecten al mateix temps la integritat cultural, els 
processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes 
que sostenen la vida". 

http://www.world-tourism.org/sustainable/esp/top/concepts.html 

        MOLT INTERESSANT!! 
 - REVISIÓ DE LA DEFINICIÓ PER A L'OMT (2004) 

 - Carta Mundial del DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (1995) 

http://www.world-tourism.org/sustainable/esp/top/concepts.html


Aquesta definició ha sigut traduïda considerant 
una sèrie de requisits fonamentals. OMT(1994)  

Implantació de l'Agenda 21 en els centres turístics: 
 

 - Minimització dels residus 
 
 - Conservació i gestió de l'energia 
 
 - Gestió del recurs aigua 
 
 - Control de les substàncies perilloses 
 
 - Transports 
 
 - Planejament urbanístic i gestió del sòl 
 
 - Compromís mediambiental: polítics i ciutadans 
 
 - Disseny de programes per a la sostenibilitat 
 
 - Col·laboració per al desenvolupament turístic sostenible  



        Acceptar la renúncia a un cert grau de confort 

        Estar disposat a utilitzar els transports públics 

        Anar a poc a poc per a reconèixer la cultura i el mitjà d'un país 

        Interessar-se per les tradicions i costums, maneres de vida locals  

        Protegir activament el medi ambient 

        Prendre consciència dels problemes 

        Reduir la freqüència dels viatges 

        Mostrar preferència pels productes locals 

Directrius UE per al desenvolupament sostenible (1997) 

 Implicació per al turista (nosaltres): 



            TURISME DE MASSES 
- Ús intensiu dels recursos 
- Usos inadequats 
- Massificació 
- Beneficis econòmics 

     TURISME SOSTENIBLE 
       - Consideració recursos 

- Capacitat de càrrega 

- Minimització impactes 

- Beneficis econòmics,  

però no a qualsevol preu 
 



Per què pot ser  

insostenible el turisme? 

TRANSPORTS Desplaçament massiu de persones 

Ocupació del territori 
Infraestructures 

i equipaments 

Comportament dels turistes Conscienciació 

Estratègies empresarials i gestió 
Productes (tipus) 

Oferta (diversitat) 

Adaptació 
destinacions 



INDICADORS CLAU DEL 
TURISME SOSTENIBLE MESURES ESPECÍFIQUES 

Protecció del lloc Categoria de protecció del lloc (segons l'índex de l’UICN) 

Pressió Nombre de turistes que visiten el lloc 

Intensitat d'ús Intensitat d'ús en temporada alta 

Impacte social Ràtio entre turistes i residents (temporada alta) 

Control de desenvolupament Existència d'un procediment de revisió ambiental o 
de control formal del desenvolupament del lloc i 
densitats d'ús 

Gestió de residus % d'aigües residuals del lloc receptor de tractament 

Procés de planificació Existència d'un pla regional de la destinació 
turística 

Ecosistemes crítics Nombre d'espècies singulars en perill 

Grau de satisfacció del turista Nivell de satisfacció dels visitants (enquestes) 

Satisfacció de la població local Nivell de satisfacció dels residents (enquestes) 

Contribució del turisme a l'economia 
local 

Proporció de l'activitat econòmica generada 
únicament pel turisme 





Font: Greenpeace, Informe “Destrucció costi el que costi 2010” 



Cantàbria. Platja de Somo (quin perill!!!) 

Font: Greenpeace, Informe Destrucció costi el que costi 2010 



Transformació del 
Mar Menor 

(Múrcia) 
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                 Actualitat 



IMPACTES AMBIENTALS 
DEL TURISME 

Considerats de forma general 

Considerats de forma específica 
segons la modalitat turística 
analitzada 

Àmbit geogràfic litoral, rural, espais 
naturals, espais de muntanya, etc. 

IMPACTES 
CONCRETS I 
ESPECÍFICS 

Exemple:  

no és el mateix parlar d'un espai litoral transformat per al sol i 
platja, que un Espai Natural Protegit d'alta muntanya, ni dels 
impactes del turisme de creuers que els impactes del turisme 
d'esquí. 



Un exemple dels 
impactes del 
turisme de 
naturalesa 

Fuentes: Fundació del Patrimoni Natural de Castella i Lleó  
Manual de BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS per al sector del turisme en els ESPAIS NATURALS de Castella i Lleó  



 http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/06/actualidad/1402091457_353278.html 

Articles de premsa: 

RIVAS, H. (2013): Los impactos ambientales en áreas turísticas rurales y propuestas de sustentabilidad, en 
Gestión Turística, núm. 3, pàg. 47-75  
 
                  dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2882934.pdf  
 
VVAA, (2002): Els Impactes del Turisme en Perspectiva escolar: Ecoturisme, núm. extra 26. Ed. Associació 
de Mestres Rosa Sensat, Barcelona, pàg. 10-13 
 

Articles acadèmics: 

Blogs: 
    http://turismoirresponsable.info/tag/sol-y-playa/ 

Vídeos:  
“Mar Menor: del hambre al empacho”. El Escarabajo verde 2008.RTVE 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-mar-menor-del-hambre-empacho/176312/ 

“Turismo sostenible”. Para todos la 2. 2014 RTVE 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-turismo-sostenible/2634944/ 

 

MATERIALS COMPLEMENTARIS PER A  L'ESTUDI DELS IMPACTES 
AMBIENTALS DEL TURISME 
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