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El nostre 
compromís

El 2017 l’Agència Catalana de Turisme (en endavant, 

ACT) va formalitzar el seu compromís amb el 

desenvolupament sostenible mitjançant la definició 

de l’Estratègia de sostenibilitat 2017-2019 com 

una declaració d’intencions per millorar la gestió 

dels impactes de l’entitat i també de contribuir 

positivament al teixit del sector.

Com a organisme del Govern de la Generalitat 

de Catalunya, l’objectiu de l’ACT és promocionar 

Catalunya com a destinació turística de referència, 

basada en la seva qualitat i rendibilitat social i 

econòmica, en col·laboració amb el sector privat. 

La primera estratègia de sostenibilitat va sorgir de la 

voluntat de continuar impulsant la promoció turística 

de Catalunya com a destinació i de fer-ho de manera 

alineada amb els actuals reptes de sostenibilitat que ha 

d’afrontar el sector. Tenint en compte aquest objectiu, 

la proclamació de l’any 2017 com l’«Any Internacional 

del Turisme Sostenible per al Desenvolupament» va 

oferir un marc adient per realitzar el projecte.

En l’actualitat, l’activitat turística continua sent un 

sector altament exposat a múltiples factors ambientals, 

socials i econòmics que denoten la seva vulnerabilitat 

davant xocs inesperats. Així, l’actual crisi sanitària 

provocada per la pandèmia de la covid-19 ha posat 

de manifest les interseccions entre el turisme, la 

societat i el medi ambient, com mai abans. No obstant 

això, aquesta situació crítica ha generat una crida 

generalitzada que demana aprofitar l’aturada forçada 

de l’activitat i la disminució dels ritmes habituals del 

sector turístic per fer canvis estructurals que accelerin 

la transició cap a un model turístic més sostenible.

Aquest context de crisi global coincideix amb el 

moment en què l’ACT defineix una nova Estratègia 

de sostenibilitat per al període 2021-2023 i en el 

qual s’ha iniciat un procés de revisió del Pla de 

màrqueting turístic 2018-2022, per tal de reorientar-ne 

les actuacions estratègiques d’acord amb les 

circumstàncies crítiques del context actual.

En aquest sentit, l’Estratègia de sostenibilitat 

2021-2023 de l’ACT és, amb el Pla de màrqueting 

turístic, el marc d’actuació de l’organització en 

l’impuls d’un model turístic i de màrqueting turístic 

sostenible per als propers anys. 
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Els reptes de sostenibilitat 
del turisme
El turisme s’enfronta a grans reptes i amenaces i és 

una de les activitats econòmiques més vulnerables 

a fets inesperats, tal com ha demostrat la crisi 

sanitària que es va iniciar a finals del 2019 i que 

està tenint repercussions socioeconòmiques a 

escala global i local.

Actualment, en termes generals, hi ha quatre 

forces tractores (drivers) que representen riscos 

potencials i que incrementen la vulnerabilitat 

del sector però que, alhora, també ofereixen 

oportunitats i generen tendències com a resposta 

a aquestes amenaces:

CANVI CLIMÀTIC

PANDÈMIA GLOBAL

CANVIS EN L’ACTITUD  
DELS TURISTES

OVERTOURISM
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Canvi climàtic

Implicacions i riscos

•  Sector i destinacions altament exposats als efectes 

físics directes del canvi climàtic que poden produir: 

 •  Alteracions en la durada i la qualitat de les 

temporades turístiques dependents del clima.

 • Danys a les infraestructures.

 • Disminució de l’atractiu de la destinació.

 •  Alteracions en la demanda turística i en l’elecció 

de les destinacions.

•  Sector i destinacions exposats a riscos i impactes 

indirectes derivats del canvi climàtic com ara:

 • Afectacions a actius naturals.

 •  Canvis en els costos d’explotació i en la capacitat 

de les empreses turístiques per operar de forma 

sostenible.

 •  Impactes indirectes derivats de polítiques 

d’adaptació d’altres sectors, que podrien alterar 

les estructures de costos del transport i les 

opcions de transport modal o de destinació.

 •  Canvis en el flux turístic a causa de l’augment de 

preus o alteracions de les rutes d’aviació, entre 

d’altres.

•  Previsió que les emissions de CO2 del sector turístic 

continuïn augmentant.

Tendències i oportunitats

•  Descarbonització del sector: adopció de 

compromisos i acords, i impuls d’iniciatives per a 

l’acció climàtica.

•  L’European Travel Commission (ETC) defensa que 

la descarbonització s’ha de considerar una inversió 

a llarg termini en un creixement turístic sostenible, i 

requerirà l’acció conjunta dels responsables polítics, 

els governs, el sector turístic i els experts.

• Sistemes de control i seguiment de les emissions.

• Economia circular.

Per què és rellevant per al 
sistema turístic català?

•  La conca del Mediterrani, zona zero de la crisi 

climàtica.

•  La climatologia favorable de Catalunya la fa atractiva 

per al visitant. Els principals motius per viatjar-hi dels 

turistes internacionals són l’oci i les vacances.

•  Condicions climàtiques adverses a Catalunya i un 

clima més favorable en latituds superiors podrien 

reduir l’atractiu de la destinació i suposar alteracions 

en el flux de turistes que viatgen a Catalunya.

• Elevada estacionalitat del sector.

•  Les principals marques turístiques de Catalunya 

(Barcelona, Costa Brava, Costa Daurada, Pirineus, 

Val d’Aran, Terres de l’Ebre) estan associades a sub-

sectors en risc pel canvi climàtic: turisme de natura, 

turisme urbà, turisme de platja i costa.
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Pandèmia global

Implicacions i riscos

•  Sector i destinacions exposats als efectes derivats 

de la crisi sanitària i de la seva gestió, com ara:

 •  Paralització de l’activitat turística per restriccions 

legislatives.

 •  Restriccions sobre l’activitat dels establiments 

i activitats d’oci, cultura, etc. que poden reduir 

l’atractiu de les destinacions.

 •  Restriccions a la mobilitat internacional que 

afectin l’arribada de visitants.

 •  Alteracions en la demanda turística i en 

l’elecció de les destinacions.

 • Efectes socioeconòmics sense precedents.

 •  Context constant d’incertesa i dificultat per 

poder realitzar prediccions realistes.

Tendències i oportunitats

•  «La sostenibilitat és la nova normalitat» (OMT), 

impulsar canvis estructurals de gran abast al sector, 

a partir d’una reflexió sobre la seva sostenibilitat. 

•  La sostenibilitat, juntament amb la innovació, 

representa una de les set prioritats que l’OMT 

estableix per a la reactivació del turisme.

•  Visió de recuperació responsable del sector 

turístic de la crisi covid-19. Sis línies d’actuació 

per a una recuperació turística: Sanitat pública, 

Inclusió social, Conservació de la biodiversitat,  

Acció pel clima, Economia circular, Governança i 

finançament.

•  Productes i destinacions turístiques resilients a les 

futures pandèmies.

Per què és rellevant per al 
sistema turístic català?

• Alta dependència dels mercats internacionals.

•  L’avió és el principal mitjà de transport dels 

turistes internacionals que arriben a Catalunya.

• Pes important del turisme en l’economia catalana. 

•  Vulnerabilitat i exposició a l’estrès econòmic 

derivat de la crisi sanitària (fet inesperat).

•  Previsió de caiguda del turisme del 60% en relació 

amb l’any passat.

•  Plans d’ajuda de fons europeus (UE) per a la 

pandèmia.
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«La sostenibilitat és la 
nova normalitat»

(OMT)
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Canvis en l’actitud dels turistes

Implicacions i riscos

•  Eleccions de consum responsables i de béns i serveis 

que generin un impacte ambiental i social positiu.

•  La reputació de destinacions sobrecarregades i 

degradades (overtourism) pot dissuadir l’atracció de 

turistes que generen un millor impacte en elles.

•  Interès per altres destinacions millor posicionades en 

termes de turisme sostenible.

Tendències i oportunitats

• Consumidors conscients: el viatger transformador.

•  Oportunitat d’atraure perfils de turistes responsables 

proporcionant una oferta turística coherent amb les 

seves necessitats i expectatives.

• Altres formes de fer turisme: slowtourism.

Per què és rellevant per al 
sistema turístic català?

•  Possibilitat de repercutir negativament en l’elecció 

de destinació per part del turista degut a la mala 

reputació de destinacions sobresaturades que «estan 

morint d’èxit» (Barcelona).

•  Oportunitats per atraure visitants que contribueixin a 

un millor impacte del turisme en les destinacions.

La importància 
econòmica del turisme 
a Catalunya, la seva 
rellevància social i 
ambiental, reforcen la 
necessitat de configurar 
estratègies efectives per 
superar els reptes als 
quals s’enfronta el sector
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Hiperfreqüentació dels espais

Implicacions i riscos

•  Impactes econòmics, ambientals i socials negatius 

a les destinacions, com ara:

 •  Dependència excessiva dels ingressos del 

turisme i vulnerabilitat davant l’estrès econòmic 

per fets inesperats.

 •  Deteriorament i capacitat excedida 

d’infraestructures.

 • Desgast del patrimoni natural i històric sensibles.

 • Alienació de les comunitats locals i turismefòbia.

 •  Creació de llocs de treball estacionals i de 

baixa qualitat.

 •  Pèrdua d’autenticitat i degradació patrimoni 

cultural.

•  Empitjorament de l’experiència tant per als visitants 

com per als residents locals.

•  El malestar social i l’atmosfera local danyada 

(turismefòbia) poden degradar l’experiència 

turística i dissuadir els futurs visitants i, a la llarga, 

això pot suposar un risc per sostenir la demanda 

de turistes, especialment en situacions de crisi 

econòmica cíclica.

•  «La càrrega invisible del turisme»: costos no 

comptabilitzats del turisme.

Tendències i oportunitats

•  Noves formes de mesurar l’èxit turístic i la seva 

contribució al creixement sostenible: mesurar els 

impactes ambientals, socials i econòmics del turisme.

•  «Mesurar millor per gestionar millor»: més eficàcia en 

la presa de decisions i per determinar el tipus i l’escala 

de turisme desitjats i apropiats per a cada destinació.

Per què és rellevant per al 
sistema turístic català?

•  Forta concentració a la ciutat de Barcelona i les 

destinacions de costa.

•  Capacitats de càrrega de destinacions principals 

de Catalunya es veuen sobrepassades: Barcelona, 

Costa Brava, Costa Daurada.

•  Malestar social i turismefòbia a les principals 

destinacions turístiques de Catalunya (Barcelona, 

Costa Brava, Costa Daurada).

•  Poques mètriques per mesurar impacte econòmic, 

social i ambiental del turisme en el territori.

•  Mala reputació del turisme com a activitat poc 

sostenible.©
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El paper de la DMO: Destination 
Marketing Organization vs. Destination 
Management Organization

Reconduir les actuacions de les DMO 
per transformar el model de turisme i 
contribuir a l’assoliment dels objectius 
de desenvolupament sostenible.
Davant de diversos reptes i canvis de paradigma 

que afecten el sector, com la transformació digital o 

la gestió del creixement de visitants entre d’altres, i 

una major conscienciació de la necessitat de millorar 

la competitivitat i la sostenibilitat de les destinacions, 

moltes organitzacions de màrqueting de destinació 

estan ampliant el seu àmbit objectiu per adoptar un 

paper més actiu com a organitzacions de gestió 

de les destinacions (DMO).

La tendència entre les DMO és esdevenir 

organitzacions capdavanteres amb unes tasques 

més àmplies que inclouen la planificació estratègica i la 

gestió òptima de les destinacions, que garanteixin que 

les diverses autoritats, grups d’interès, professionals 

i comunitats locals estiguin coordinats sota una 

estratègia i visió col·lectiva amb un objectiu comú: 

la competitivitat i la sostenibilitat de la destinació.

Com a entitats líders en les destinacions, les 

DMO tenen un paper crucial en la promoció d’un 

major compromís amb el desenvolupament 

turístic per part del sector turístic, així com dels 

responsables polítics. ©
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L’estratègia  
de sostenibilitat 
2021-2023

L’Estratègia de sostenibilitat 2021-2023 de l’Agència 

Catalana de Turisme s’estructura com un mapa 

conceptual i full de ruta de les actuacions que han 

de guiar el compromís de millorar l’acompliment 

de l’organització i la voluntat d’incidir en el 

desenvolupament sostenible del sistema turístic de 

Catalunya en els propers anys.

En aquest sentit, les actuacions estratègiques 

es defineixen tenint en compte els principis i 

consideracions següents:

ALINEAMENT I COORDINACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT
Garantir l’alineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions 

Unides i l’Agenda 2030 de Catalunya durant el desenvolupament i execució de l’estratègia. En 

especial, la coordinació amb la Direcció General de Turisme (DGT) haurà d’estar garantida al llarg 

de tot el procés d’execució de l’Estratègia de sostenibilitat 2021-2023 de l’ACT, per tal d’assegurar 

una implementació efectiva i en coherència amb l’Estratègia de turisme sostenible de Catalunya. 

UNA ESTRATÈGIA CONEGUDA PER TOTES LES PERSONES DE L’ACT
Assegurar que l’estratègia serà coneguda per totes les persones de l’organització i que comprendran 

quina serà la seva implicació, tant individual com col·lectiva, en la implementació i èxit de la mateixa.

UN CONTEXT INCERT
Ser conscients que la incertesa del context actual suposa un repte, tant present com futur, i que 

caldrà fer les adaptacions necessàries per donar resposta a les circumstàncies canviants de cada 

moment, sense perdre de vista l’objectiu global que es vol assolir. Per aquesta raó, serà crucial 

garantir el correcte seguiment i avaluació de l’estratègia durant la seva execució.

CONTINUAR FENT TOT ALLÒ QUE ES FA BÉ
Mantenir la trajectòria i la voluntat de seguir fomentant totes aquelles accions i iniciatives amb les 

quals l’organització contribueix al desenvolupament sostenible i que representen les fortaleses a 

potenciar juntament amb el desplegament de l’estratègia de sostenibilitat.

UN MODEL 4D PER A LA SOSTENIBILITAT
Identificar els impactes econòmics, ambientals i socials potencials i desitjables del Model 4D 

perquè serveixi per traslladar el missatge de la sostenibilitat.
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Els ODS i l’estratègia de sostenibilitat
En el marc de l’Estratègia de sostenibilitat, l’ACT 

reconeix la seva implicació en la consecució dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

i ha iniciat un procés de reflexió per determinar 

aquells que considera prioritaris i més rellevants. 

A més dels que identifica la pròpia organització, 

s’incorporen en el marc els ODS identificats en el 

Pla nacional per a l’Agenda 2030 i que inclouen 

fites específiques relacionades amb el turisme a 

Catalunya.

AGENDA 2030 CATALUNYA

ODS PRIORITARIS PER A L’ACT

12
Promoure l’adopció de modes 
de consum i producció més 
sostenibles que accelerin el 
canvi cap a la sostenibilitat 
del turisme, que vagin 
acompanyades d’eines per 
mesurar els impactes del 
desenvolupament sostenible 
del turisme.

13
Donar resposta, local i global, 
al canvi climàtic, desplegant 
accions per afavorir la 
descarbonització de l’activitat 
turística i reduir la petjada de 
carboni, especialment, en el 
cas del transport i l’allotjament.

11 
Fomentar el paper de 
l’activitat turística en la 
millora de l’accessibilitat a 
infraestructures, la regeneració 
i preservació del patrimoni 
cultural i natural i dels béns 
dels quals depèn el turisme, 
fomentant ciutats i comunitats 
més intel·ligents i verdes per 
als residents i els turistes.

17
Potenciar la naturalesa 
intersectorial del turisme i 
reforçar les col·laboracions 
publicoprivades i la participació 
de tots els grups d’interès del 
turisme en l’assoliment dels 
ODS i altres fites comunes.

8
Fomentar condicions de 
treball dignes i igualitàries i 
oportunitats laborals decents, 
en particular per a la joventut 
i les dones, i promoure una 
major diversificació de l’activitat 
turística que incrementi de 
forma positiva els impactes 
socioeconòmics del turisme.

15
Implicar el turisme en la gestió 
sostenible dels ecosistemes 
terrestres, preservant i 
conservant la biodiversitat i el 
patrimoni natural.

14
Garantir el desenvolupament 
d’un turisme costaner i 
marítim que ajudi a conservar 
i preservar els ecosistemes i 
contribueixi a un ús sostenible 
dels recursos marins.
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Àmbits d’actuació de l’estratègia
L’Estratègia de sostenibilitat 2021-2023 de 

l’ACT es compon de 15 accions estratègiques 

emmarcades en 4 àmbits d’actuació i que es 

desplegaran en 5 fases d’activació.

15 ACCIONS

ÀMBIT 1
Governança per a 

la sostenibilitat de 

l’organització.

•  Promoure la gestió responsable dels 
principals impactes de l’activitat de 
l’ACT.

•  Garantir un ecosistema laboral 
de qualitat per a les persones 
treballadores de l’ACT.

•  Esdevenir una organització exemplar 
per al sistema turístic català.

ÀMBIT 2
Governança de l’activitat 

turística i relació amb 

el sector, amb visió de 

sostenibilitat.

•  Posicionar l’ACT com un agent clau en la 
promoció d’un model turístic sostenible.

•  Esdevenir un nexe entre el sector públic i 
el sector privat del sistema turístic català.

•  Millorar la coordinació entre els ens de 
promoció, les entitats i les empreses 
per al desenvolupament d’un model 
turístic sostenible.

ÀMBIT 3
Donar suport a 

una oferta turística 

sostenible i a la seva 

promoció.

•  Acompanyar empreses i destinacions 
en el desenvolupament d’una oferta 
turística més sostenible.

•  Millorar la sostenibilitat de la cartera 
de marques de l’ACT.

ÀMBIT 4 
Sostenibilitat del 

model turístic a través 

dels mercats.

•  Esdevenir l’agent principal en la 
promoció de Catalunya com a 
destinació turística sostenible.

•  Atraure mercats i públics desitjats 
que generin un millor impacte sobre 
les destinacions i el sistema turístic 
català.

•  Posicionar Catalunya com a 
destinació turística sostenible.
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Fases de l’estratègia

2021 20232022

FASE DE COHERÈNCIA

FASE D’IDENTIFICACIÓ

FASE DE COMUNICACIÓ

FASE D’ACOMPANYAMENT

FASE DE POSICIONAMENT

FASE DE COHERÈNCIA
Fomentarem que totes les àrees de l’organització 

estiguin alineades amb la visió i missió de 

sostenibilitat de l’ACT que definim, i garantirem que 

disposem dels coneixements adients i necessaris 

per fer-les realitat. Volem assegurar que partirem 

d’un punt de sortida comú i que serem coherents, a 

través de les nostres actuacions internes, amb allò 

que defensem, promovem i ens proposem assolir.

FASE D’IDENTIFICACIÓ
Realitzarem accions que ens ajudin a entendre 

millor en quins aspectes podem incidir per millorar 

la sostenibilitat del model turístic a través de la 

nostra activitat. Per això, analitzarem el grau de 

sostenibilitat de la nostra cartera de marques, 

però també continuarem mantenint-nos al dia de 

les tendències de turisme sostenible i recopilarem 

informació que ens ajudi a identificar la rellevància 

que té la sostenibilitat en les expectatives del 

visitant, donat que volem atraure un tipus de turista 

responsable que aporti un major valor afegit i generi 

un impacte positiu a Catalunya. Assegurarem que 

aquesta informació rellevant arribi al sector i, a més, 

continuarem fomentant espais d’interrelació que 

permetin detectar necessitats i enfortir les relacions 

entre els grups d’interès del sistema turístic català.
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FASE DE COMUNICACIÓ
Incrementarem la comunicació que fem sobre 

les nostres actuacions i dels nostres avenços 

per millorar com a organització, però també en la 

consecució dels objectius que ens marquem per 

fomentar un model turístic sostenible. Potenciarem 

la nostra capacitat de fer d’altaveu de les iniciatives 

de referència en què participem, donem suport i 

secundem i les que també destaquen per la seva 

pròpia rellevància, per tal d’externalitzar cap al 

sector la nostra visió de la sostenibilitat. 

FASE D’ACOMPANYAMENT
Esdevindrem una organització de referència per 

als nostres afiliats i clients en el seu camí cap a 

la sostenibilitat, els oferirem formació específica i 

segmentada per a les seves activitats, però també 

actuarem com a pont perquè puguin conèixer i 

beneficiar-se dels recursos existents. 

Ens assegurarem que comptem amb un cartera 

de marques formada a partir d’empreses i 

entitats que fan de Catalunya una destinació 

veritablement sostenible. Serem un agent actiu 

en la transformació cap a aquest model turístic 

més sostenible, ajudant i acompanyant els nostres 

clients a millorar. Donarem visibilitat a qui integra 

la responsabilitat i la sostenibilitat en les seves 

activitats i contribueix a fer que Catalunya sigui 

una destinació sostenible.

FASE DE POSICIONAMENT
Donarem a conèixer Catalunya com a destinació 

turística responsable i sostenible, perquè cada 

vegada més comptarem amb empreses i destinacions 

veritablement sostenibles. Crearem el missatge que 

ens ajudi a posicionar Catalunya, i fomentarem accions 

coordinades en la promoció de les destinacions.
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Desplegament de les 
accions segons les 
fases

ACCIONS DE LA FASE DE COHERÈNCIA
 ACCIÓ 1. Definir la visió i missió de sostenibilitat de l’ACT.

 ACCIÓ 2. Elaborar el codi ètic de l’ACT.

 ACCIÓ 3. Realitzar formació interna en sostenibilitat i turisme sostenible.

 ACCIÓ 4.  Millorar la incorporació de criteris de sostenibilitat en l’aprovisionament de béns i 

serveis.

 ACCIÓ 5. Revisar els criteris de sostenibilitat de la cartera de marques de l’ACT.

ACCIONS DE LA FASE D’IDENTIFICACIÓ
 ACCIÓ 6. Analitzar el grau de sostenibilitat dels productes de l’ACT.

 ACCIÓ 7.  Identificar la rellevància de la sostenibilitat i del turisme sostenible en els mercats 

emissors.

 ACCIÓ 8. Promoure espais d’interrelació entre i amb el sector públic i privat turístic.

 ACCIÓ 9. Incorporar la sostenibilitat com a vector clau en el think tank de màrqueting turístic.

ACCIONS DE LA FASE DE COMUNICACIÓ
 ACCIÓ 10. Elaborar el Pla de comunicació de les actuacions en sostenibilitat de l’ACT.

 ACCIÓ 11. Fer difusió de l’impacte econòmic, social i ambiental del turisme a Catalunya.

ACCIONS DE LA FASE D’ACOMPANYAMENT
 ACCIÓ 12.  Dissenyar un pla de formació i acompanyament per millorar la sostenibilitat dels 

clients i afiliats a l’ACT. 

 ACCIÓ 13.  Incrementar la promoció i visibilitat d’empreses i destinacions turístiques 

sostenibles.

ACCIONS DE LA FASE DE POSICIONAMENT
 ACCIÓ 14. Crear el missatge que posicioni Catalunya com a destinació turística sostenible.

 ACCIÓ 15.  Desenvolupar campanyes de promoció de destinacions turístiques sostenibles de 

forma conjunta amb ens de promoció territorials.
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Resum del pla d’acció

I. COHERÈNCIA II. IDENTIFICACIÓ III. COMUNICACIÓ IV. ACOMPANYAMENT V. POSICIONAMENT

ÀMBIT 1
Governança per a 
la sostenibilitat de 
l’organització

ACCIÓ 1. 

Definir la visió i missió de 
sostenibilitat de l’ACT.

ACCIÓ 2. 

Elaboració del codi ètic de l’ACT.

ACCIÓ 3. 

Formació interna en sostenibilitat 
i turisme sostenible.

ACCIÓ 4. 

Millorar la incorporació de 
criteris de sostenibilitat en 
l’aprovisionament de béns i 
serveis.

ACCIÓ 10.  
Pla de comunicació de les 
actuacions en sostenibilitat de 
l’ACT.

ÀMBIT 2
Governança de 
l’activitat turística 
i relació amb el 
sector, amb visió de 
sostenibilitat

ACCIÓ 8.  
Promoure espais d’interrelació 
entre i amb el sector públic i 
privat turístic.

ACCIÓ 9.  
Incorporar la sostenibilitat com 
a vector clau en el think tank de 
màrqueting turístic.

ACCIÓ 11.  
Difusió de l’impacte econòmic, 
social i ambiental del turisme a 
Catalunya.

ACCIÓ 15.  
Desenvolupar campanyes 
de promoció de destinacions 
turístiques sostenibles de forma 
conjunta amb ens de promoció 
territorials.

ÀMBIT 3
Donar suport a una 
oferta turística 
sostenible i a la seva 
promoció 

ACCIÓ 5.  
Revisar els criteris de sostenibilitat 
de la cartera de marques de l’ACT.

ACCIÓ 6.  
Analitzar el grau de sostenibilitat 
dels productes de l’ACT.

ACCIÓ 12.  
Pla de formació i acompanyament 
per millorar la sostenibilitat dels 
clients i afiliats de l’ACT.

ACCIÓ 13.  
Incrementar la promoció i visibilitat 
d’empreses i destinacions 
turístiques sostenibles.

ÀMBIT 4
Sostenibilitat del 
model turístic a 
través dels mercats

ACCIÓ 7.  
Identificar la rellevància de 
la sostenibilitat i del turisme 
sostenible en els mercats 
emissors.

ACCIÓ 14.  
Crear el missatge que posicioni 
Catalunya com a destinació 
turística sostenible.
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Socis/membres de l’ACT durant el 2021

Partners durant el 2021

Main sponsors durant el 2021

EDICIÓ 
Agència Catalana de Turisme
Passeig de Gràcia, 105, 3a planta
08008 Barcelona



www.catalunya.com
www.act.gencat.cat

http://www.act.gencat.cat
https://www.catalunya.com
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