
Sabies que...?
Segons estudis que relacionen la proporció d’emissions de 

gasos d’efecte d’hivernacle amb l’activitat turística, la 

mobilitat suposa tres quartes parts de les emissions de 

l’activitat turística. El transport aeri suposa el major impacte, 

amb un 40% de les emissions totals, un 32% el transport en 

automòbil i un 3% més dels altres tipus de mitjans de trans- 

port. L’altra quarta part de les emissions es deu a l’impacte de 

l’allotjament, amb un 21%, mentre que el 4% restant està 

provocat per les activitats durant les vacances.

L’impacte ambIental 
del TurismE

Per saber-ne més:
Vídeo didàctic de la Universitat de les Illes Balears sobre impactes del turisme:
http://www.uib.cat/Els-impactes-ambientals-del-turisme-.cid240244?showMultimedia=true

“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/

ANY internacional
del turisme sostenible
PER al desenvolupament

El creixement de l’activitat 
turística ha estat associat a un 
increment de la urbanització. 
Les poblacions turístiques han 
crescut amb una absència de 
plani�cació i s’ha generat un 
urbanisme dispers i escassa- 
ment funcional, que provoca 
importants problemes a l’hora 
de ser gestionat.

El consum i l’activitat associa- 
da al turisme suposen un 
consum d’aigua, d’energia i 
una generació de residus 
addicional sobre el territori.

Aigua
Diàriament un turista consu- 
meix el doble de litres d’aigua 
que un resident.

La qualitat de l’aigua es veu 
afectada pel consum més 
gran que els turistes fan 
d’aquest recurs o per l’altera- 
ció del medi natural degut a 
les activitats turístiques.

El creixement turístic, especialment del turisme relacionat amb les 
masses, no és neutre amb el medi ambient i comporta tot un seguit 
de conseqüències en el territori on es desenvolupa.

Energia i contaminació atmosfèrica
Un 15% del consum energètic d’Andorra 
prové dels hotels i les estacions d’esquí. 
A aquest valor caldria sumar-hi el 
consum energètic d’altres establiments 
com ara els comerços, que també són 
una part principal de l’activitat turística. 

La mobilitat dels turistes té un fort 
impacte en el consum energètic mun-
dial. La contaminació atmosfèrica afecta 
el medi ambient i la salut de la població.

Residus
Els turistes acostumen a 
generar més residus que els 
residents.

Segons les dades de l’Orga- 
nització Mundial del Turisme 
(OMT), els turistes interna- 
cionals a Europa generen 1 
kg de residus sòlids al dia, 
mentre que als Estats Units 
aquest valor es dobla.
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