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Introducció

En el mòdul�1 s'estableixen les bases sobre les quals es desenvoluparan la resta

de mòduls, i abordarem des de les qüestions clau de concepció moderna dels

espais naturals fins a les seves possibilitats com a destinació turística, específi-

cament en el cas de les àrees protegides, i les modalitats de turisme de natura-

lesa que hi tenen lloc. Reflexionem sobre les possibilitats i les limitacions dels

espais naturals protegits com a destinació turística. En relació amb això, pre-

sentem de manera global els temes clau referits als impactes ambientals de les

activitats i els usos turístics en el medi natural. Finalment, revisem les princi-

pals iniciatives internacionals que han representat fites i eines importants en el

llarg camí cap a la sostenibilitat del turisme en les destinacions de naturalesa.

En el mòdul�2 presentem els diferents medis i espais naturals i rurals com

a recursos i destinacions turístiques, tant en l'àmbit internacional com en el

nostre context territorial més proper a Europa i a l'Estat espanyol. En relació

amb Europa i l'Estat espanyol, es presenten algunes de les principals destina-

cions d'espais naturals i se'n consideren els principals reconeixements com a

incentius per a visitar-los, i, en la mesura que podem, diferenciem el turisme

d'espais naturals, els espais naturals protegits i el turisme rural. Dediquem una

atenció específica als espais de la Xarxa Natura 2000 i se'n plantegen les pos-

sibilitats de futur com a destinacions d'ecoturisme europeu. També s'aborden

altres figures i reconeixements internacionals, com les reserves de la biosfera

i els llocs declarats patrimoni mundial per la Unesco.

El mòdul�3 centra l'atenció en els espais naturals protegits, destinacions del

turisme de naturalesa i ecoturisme, cada vegada més demanats en l'àmbit, i les

destinacions turístiques de l'Estat espanyol. D'una banda, analitzem les possi-

bilitats que les diferents figures de protecció i categories ofereixen per al desen-

volupament d'activitats turístiques i, per al cas espanyol, estudiem amb detall

l'estat de la qüestió de l'ús públic: visitants, equipaments, instal·lacions i ser-

veis, etc. També presentem el panorama general de l'ordenació dels recursos

naturals i la planificació de la gestió dels espais protegits espanyols; centrem

l'anàlisi en l'ús públic i les activitats turístiques i dediquem una part específi-

cament als plans d'ús públic.

Les activitats característiques del turisme de naturalesa, i els impactes ambien-

tals més rellevants en cada cas, són objecte d'atenció en el mòdul�4. Hi analit-

zem des de les activitats pròpies de l'ecoturisme fins a les pràctiques esportives

en el medi natural, passant pel lleure dispers i algunes activitats turístiques

extractives, com la collita micològica i la pesca. La presentació es fa diferen-

ciant les possibles afeccions negatives de les activitats en els medis terrestres,
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aquàtics i aeris. En tots els casos, s'han inclòs referències a experiències posi-

tives, bones pràctiques i exemples demostratius que han significat una mini-

mització dels impactes ambientals de les activitats.

En últim lloc, en el mòdul�5 presentem i estudiem diferents mecanismes i

casos de bones pràctiques per a la gestió sostenible del turisme en els espais

naturals, en el llarg camí cap a la sostenibilitat turística en aquests territoris.

De manera particular, analitzem el projecte de la Carta europea del turisme

sostenible en espais naturals protegits, iniciativa europea que està tenint una

gran implantació a Espanya, tant en la seva primera fase d'implicació de les

administracions ambientals, com en el seu segon estadi d'adhesió de la inici-

ativa privada. També presentem altres iniciatives, com el Pla d'impuls del tu-

risme de naturalesa de l'Estat espanyol, document marc de referència al nos-

tre país, les marques de qualitat de productes i serveis turístics als parcs i la

certificació de qualitat (Q) dels equipaments i serveis d'ús públic dels espais

protegits espanyols.

En els mòduls�sis, set i vuit s'aprofundeix en el coneixement de l'ecoturisme,

una de les pràctiques turístiques més populars en espais naturals. En primer

lloc, es defineix el significat de l'ecoturisme i es posa en el context històric del

desenvolupament del turisme en el medi natural. Igualment, es fa una intro-

ducció conceptual entorn de la figura de l'ecoturista, els segments de mercat

més importants i les principals destinacions. Es plantegen, a més, quins són els

principis de planificació sostenible que han d'operar en qualsevol desenvolu-

pament turístic d'ecoturisme per tal que siguin ambientalment, socialment i

econòmicament sostenibles. En segon lloc, es fa un repàs dels principals im-

pactes que l'activitat turística pot tenir en el suport territorial i la societat que

les acull, i es plantegen diferents mètodes per a mitigar-los. Finalment, en ter-

cer lloc, es fa una aproximació a la creació de productes d'ecoturisme i a la

manera com poden ser promoguts i comercialitzats. En aquest darrer mòdul

l'enfocament passa del territori i la societat local a l'empresa, tant per a analit-

zar les oportunitats d'emprenedoria que aporta l'ecoturisme com per a propo-

sar pràctiques sostenibles de producte i gestió empresarial.
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Objectius

En aquesta assignatura pretenem que l'estudiant assoleixi els objectius didàc-

tics següents:

1. Reflexionar críticament sobre els espais naturals i rurals, i la seva funció

recreativa i turística.

2. Conèixer els sistemes naturals bàsics del planeta i analitzar-ne les possibi-

litats com a destinacions potencials de turisme de naturalesa.

3. Conèixer les experiències i els exemples de bones pràctiques en turisme

de naturalesa.

4. Analitzar i reflexionar sobre les potencialitats i les limitacions dels espais

protegits com a destinacions turístiques, en funció de les seves tipologies.

5. Conèixer l'estat de l'ús públic en els espais naturals protegits espanyols i

quines en són les variables d'anàlisi: visitants, equipaments, etc.

6. Identificar i valorar els principals impactes ambientals derivats de les acti-

vitats pròpies de les diferents tipologies de turisme de naturalesa.

7. Comparar les principals eines i experiències desenvolupades en matèria de

turisme sostenible en espais naturals protegits.

8. Analitzar les bones pràctiques i les experiències reeixides de turisme en

espais naturals.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció
Javier Puertas

1. Espais naturals: aproximació conceptual

2. Els espais naturals: recursos turístics

3. Els espais naturals protegits com a destinació turística

4. Activitats i impacte del turisme en espais naturals

5. Turisme sostenible en els espais naturals: un llarg camí

Mòdul didàctic 2
Àrees naturals: recursos patrimonials i destinacions turístiques
Javier Puertas

1. Espais naturals, recursos i destinacions turístiques

2. Ecoturisme i destinacions internacionals d'espais naturals

3. Destinacions d'espais naturals a Europa

4. Destinacions d'espais naturals a Espanya

Mòdul didàctic 3
Espais naturals protegits
Javier Puertas

1. Aproximació històrica a la protecció dels espais protegits

2. Funció turística dels espais naturals protegits

3. Tipologies d'espais naturals protegits: ús públic i turisme

4. Ús públic dels espais protegits: el cas espanyol

5. Planificació i ordenació de l'ús públic i turístic

Mòdul didàctic 4
Activitats i impactes de les activitats turístiques en els espais
naturals
Javier Puertas

1. Ecoturisme

2. Activitats i impactes lligats al medi terrestre

3. Activitats i impactes lligats al medi aquàtic

4. Activitats i impactes lligats al medi aeri

Mòdul didàctic 5
Cap a la sostenibilitat del turisme en els espais naturals
Javier Puertas

1. Paper dels actors turístics en el desenvolupament sostenible en els espais

naturals

2. Mecanismes i casos de bones pràctiques per a la gestió sostenible dels es-

pais naturals
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Mòdul didàctic 6
Conceptualització de l'ecoturisme
Claudia Llanes i Marta Nel·lo

1. Què és l'ecoturisme? Definicions i principis

2. L'aparició del turisme alternatiu

3. Història i evolució de l'ecoturisme

4. El medi natural i les seves característiques

5. Any Internacional de l'Ecoturisme 2002

6. Beneficis i desavantatges: necessitat de planificació i regulació de

l'ecoturisme

7. Principals destinacions ecoturístiques

8. Principals mercats ecoturístics

9. L'ecoturista: utopia o realitat?

10. Les tipologies d'ecoturista

11. Activitats i educació ambiental

Mòdul didàctic 7
Els impactes de l'ecoturisme
Carlos Morera

1. Ecoturisme i ambient: relació simbiòtica

2. Ecoturisme i conservació ecològica

3. Ecoturisme i comunitats locals

4. Ecoturisme comunal: una nova opció

5. Impactes de l'activitat ecoturística

6. Planificació d'activitats ecoturístiques

Mòdul didàctic 8
Ecoturisme: empresa i productes
José María de Juan

1. Concepció, disseny i desenvolupament de productes turístics

2. El marc empresarial de l'ecoturisme. La seva promoció i comercialització
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Glossari

capacitat de càrrega turística  f  Nombre màxim de visitants que pot aco-

llir un espai, límit més enllà del qual l'explotació turística d'un recurs o desti-

nació és insostenible per la magnitud dels impactes negatius que comporta.

Carta europea del turisme sostenible en espais naturals protegits 

f  Iniciativa de la Federació EUROPARC per a la construcció participativa de

l'escenari de turisme en clau de sostenibilitat en els espais naturals protegits,

compatibilitzant efectivament la salvaguarda dels valors patrimonials amb l'ús

públic i les activitats turístiques sostenibles.

destinació turística de naturalesa  m  Espai natural i rural que disposa

de les infraestructures i l'equipament turístic suficients i que és freqüentat per

turistes i visitants, ja sigui per compte d'altri o de manera organitzada.

ecoetiqueta  f  Sistema voluntari de qualificació ambiental que identifi-

ca i certifica de manera oficial alguns productes o serveis. Aquest tipus

d'instruments de mercat serveixen com a reclam a les empreses perquè, de

manera voluntària, incloguin paràmetres ambientals en els seus productes. En

les destinacions turístiques, s'han dut a terme algunes experiències, com és el

cas de la Green Globle o de les banderes blaves de les platges.

ecoturisme  m  Modalitat turística l'objectiu principal de la qual és la visita

d'espais naturals i protegits amb finalitat científica, de contemplació de la na-

turalesa i contacte amb els grups humans natius, que minimitza els impactes

ambientals negatius i que reverteix directament en la conservació dels llocs

visitats.

equipaments d'ús públic  m  Són el conjunt d'instal·lacions de suport que

serveixen de suport o ajuda per a la realització d'activitats.

espai natural rural  m  Territori de dominant natural en què hi poden ha-

ver, no obstant això, usos i activitats que han contribuït històricament i que

contribueixen en el moment actual a la configuració dels paisatges naturals i

rurals característics d'aquests espais.

espai natural protegit (àrea protegida)  m  Zona de terra o mar especi-

alment dedicada a la protecció i al manteniment de la diversitat biològica i

dels recursos naturals i culturals associats, i gestionada legalment o per altres

mitjans eficaços.

espai protegit Natura 2000  m  La xarxa ecològica europea Natura 2000 és

una xarxa ecològica coherent composta pels llocs d'importància comunitària,

fins a la seva transformació en zones especials de conservació; les zones espe-

cials de conservació esmentades, i les zones d'especial protecció per a les aus.

instal·lacions d'ús públic  f  Obres o artefactes destinats a prestar suport

físic a les activitats d'ús públic i que poden ser fixes o mòbils.
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geoparc  m  Territori que presenta un patrimoni geològic notable i que du

a terme un projecte de desenvolupament basat en la seva promoció turística,

de manera que ha de tenir uns objectius econòmics i de desenvolupament

clarament definits.

impacte turístic  m  Conseqüència del desenvolupament turístic sobre di-

ferents àmbits: econòmic, social, ambiental o polític. Poden ser positius o ne-

gatius: creixement de l'ocupació, increment dels ingressos i rendes, augment

dels preus, deteriorament ambiental, recuperació del patrimoni, massificació,

contaminació, etc.

marca de qualitat en espais protegits  f  Reconeixement dels productes

i serveis turístics, o altres, en el context dels espais naturals protegits, de ma-

nera que es garanteixen uns nivells de qualitat ambiental i compromís de la

iniciativa privada.

parc nacional  m  Figura de protecció de la naturalesa aplicada a territoris

escassament modificats per la intervenció humana i amb valors patrimonials

elevats en l'àmbit nacional, que allotgen mostres representatives dels princi-

pals sistemes naturals del país.

parc natural  m  Figura de protecció de la naturalesa per a territoris amb

valors patrimonials elevats en els quals l'empremta de l'activitat humana ha

estat present històricament i ha contribuït, en major o menor mesura, a la

configuració dels paisatges, resultat de models d'explotació sostenible.

Pla de dinamització turística  m  Instrument de planificació concertada

dels usos i les activitats turístiques en la formulació i implementació del qual

participen l'Administració central, per mitjà de les seves conselleries i òrgans

competents en matèria turística, juntament amb les administracions regio-

nals, i altres actors públics (ajuntaments, mancomunitat, consorcis, etc.) i, si

escau, privats (empresaris turístics). La seva finalitat última és la promoció i

dinamització turística en els àmbits comarcals i subregionals.

Pla d'ordenació dels recursos naturals  m  Instrument d'ordenació dels

usos i activitats sobre els recursos naturals d'un territori determinat, en què es

defineixen directrius i criteris generals, s'estableixen si escau possibles figures

de protecció de la naturalesa i es regulen els usos permesos i no permesos.

Pla rector d'ús i gestió  m  Instrument de gestió activa dels recursos naturals

en els espais protegits. En l'àmbit llatinoamericà, reben la denominació de

plans de maneig.

reserva de la biosfera  f  Zones d'ecosistemes terrestres o costaners/marins,

o una combinació d'aquests, reconegudes en el pla internacional com a tals

en el marc del Programa sobre l'home i la biosfera (MAB) de la Unesco.

recurs territorial turístic  m   Tot element material o immaterial que té

capacitat, per si mateix o en combinació amb altres, d'atreure visitants a un
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determinat espai quan aquesta visita respongui a motius de turisme, lleure i

recreació.

turisme de naturalesa  m  Modalitat turística que té com a principals mo-

tivacions la realització d'activitats recreatives i d'esbarjo, la interpretació o co-

neixement de la naturalesa, amb diferent grau de profunditat, i la pràctica

d'activitats esportives de diferent intensitat física i risc, que usin expressament

el mitjà natural de manera específica, i garanteixin la seguretat del turista,

sense degradar o exhaurir els recursos.

turisme a la naturalesa  m   Turisme d'esbarjo en la naturalesa és el que té

com a motivació principal la realització d'activitats recreatives i d'esbarjo en

la naturalesa sense degradar-la. Aquestes activitats no estan especialitzades en

el coneixement ni en activitats esportives que usin expressament els recursos

naturals.

turisme sobre la naturalesa  m  Turisme actiu esportiu en la naturalesa;

és el que té com a motivació principal la realització d'activitats esportives de

diferent intensitat física i que usin expressament els recursos naturals sense

degradar-los.

turisme per la naturalesa  m   Ecoturisme és el que té com a motivació

principal la contemplació, el gaudi o el coneixement del medi natural, amb

diferent grau de profunditat, per la qual cosa pot fer activitats físiques de baixa

intensitat sense degradar els recursos naturals.

ús públic  m  Conjunt de programes, serveis, activitats i equipaments que,

independentment de qui els gestioni, han de ser proveïts per l'administració

de l'espai protegit amb la finalitat d'apropar als visitants els valors naturals i

culturals d'aquest, d'una manera ordenada, segura i que garanteixi la conser-

vació, la comprensió i l'estimació d'aquests valors mitjançant la informació,

l'educació i la interpretació del patrimoni.
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Associació Equatoriana d'Ecoturisme (ASEC): http://
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Ecoturisme Austràlia: http://www.ecotourism.org.au.
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Mòdul 7: els impactes de l'ecoturisme. Elements de planificació i

gestió

Azqueta, D.; Pérez, L. (coord.) (1996). Gestión de espacios naturales: La de-
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Morera, C.; Nel·lo, M. (1998). "Turismo y comunidades locales en Costa Rica:
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Madrid: Síntesis.

Lanquar, R. (2002). Marketing Turístico. Barcelona: Ariel.
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Síntesis.
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2000.
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Webs d'interès

ASETUR-Associació Espanyola de Turisme Rural

http://www.ecoturismorural.com/www/FichaNavegacion.php

Aquesta associació d'empresaris de turisme rural d'àmbit nacional promou una

pàgina que conté productes tant de turisme rural com d'ecoturisme, i infor-

mació sobre les destinacions.

http://www.ecoturismo.com/

Aquest és un exemple de les moltes pàgines privades d'empreses de serveis tu-

rístics, centrals de reserves, agències de viatges i portals de lleure i turisme que

comercialitzen productes d'ecoturisme, turisme rural, turisme actiu, turisme

d'aventura, etc., en general, barrejats entre si i amb una gran confusió de ter-

mes i de referències de productes.

Podeu trobar també abundància de webs referits a l'ecoturisme i al turis-

me d'aventura en gairebé tots els països turístics, tant públics com privats, i

d'ONG.

ATS-The Adventure Travel Society

http://www.adventuretravel.biz/

Associació dedicada al món de l'aventura turística, amb seu als Estats Units. En

el seu web també hi ha moltes referències a l'ecoturisme i a productes turístics

d'aventura en espais naturals protegits.

OMT: Organització Mundial del Turisme-World Tourism Organiza-

tion

http://www.ecoturismorural.com/www/FichaNavegacion.php
http://www.ecoturismo.com/
http://www.adventuretravel.biz/
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www.world-tourism.org

http://unwto.org/es

http://www.world-tourism.org/sustainable/esp/ecoturismo/menu.htm

Es pot accedir des de totes aquestes adreces a les informacions i publicaci-

ons sobre ecoturisme i turisme sostenible patrocinades per l'OMT, i també a

les informacions i definicions sobre ecoturisme sorgides de l'Any Mundial de

l'Ecoturisme 2002 i de la Conferència Mundial sobre Ecoturisme que va tenir

lloc al Quebec aquell any.

TES-The Ecotourism Society

http://www.ecotourism.org/site/c.orLQKXPCLmF/b.4832143/k.CF7C/

The_International_Ecotourism_Society__Uniting_Conservation_Communities_and_Sustainable_Travel.htm

És l'associació ecoturística més antiga i consolidada del món, amb origen i seu

als Estats Units. En el seu web hi ha múltiples definicions i informació sobre

consultoria, formació i altres activitats divulgatives sobre l'ecoturisme, amb

especial atenció als espais geogràfics dels Estats Units i l'Amèrica Llatina.

Turespaña: Institut de Promoció del Turisme d'Espanya

www.tourspain.es

En aquesta pàgina oficial de la promoció global d'Espanya com a destina-

ció turística, es pot trobar promoció específica de destinacions i productes

d'ecoturisme, turisme rural, turisme en espais naturals protegits i afins en totes

les comunitats autònomes.

Per la seva banda, cada comunitat autònoma té també els seus apartats de pro-

moció específica d'aquestes modalitats turístiques. L'atenció més important,

en general, la reben el turisme rural i els espais naturals protegits.

UICN-Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa

Web de la UICN dedicada a l'entorn mediterrani:

http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/

Web de la UICN dedicada a l'Amèrica Llatina:

http://www.iucn.org/es/

sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/index.cfm?uNewsID=2077

La UICN té un especial interès en l'ecoturisme com a eina per a la conserva-

ció i la sostenibilitat, i en el control dels seus possibles impactes negatius. En

els seus webs podem trobar referències també abundants i definicions sobre

ecoturisme.

http://www.world-tourism.org
http://unwto.org/es
http://www.world-tourism.org/sustainable/esp/ecoturismo/menu.htm
http://www.ecotourism.org/site/c.orLQKXPCLmF/b.4832143/k.CF7C/The_International_Ecotourism_Society__Uniting_Conservation_Communities_and_Sustainable_Travel.htm
http://www.ecotourism.org/site/c.orLQKXPCLmF/b.4832143/k.CF7C/The_International_Ecotourism_Society__Uniting_Conservation_Communities_and_Sustainable_Travel.htm
http://www.tourspain.es
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/
http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/index.cfm?uNewsID=2077
http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/index.cfm?uNewsID=2077
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