
 
 

 
 

OD-34 
ÀREA DE TURISME 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Adherir-se al Manifest Descobrir. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’1 de desembre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“ 
1. Des del Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental es treballa per desenvolupar 

polítiques integrades, que permetin fomentar el turisme com a sector econòmic rellevant a la comarca. 
 

2. Els objectius estratègics de les polítiques publiques de turisme del Vallès Oriental, que queden recollits 
en el Pla d’Acció 2022, són els següents: 
1. Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector 

(oferta i demanda). 
2. Millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics de la comarca. 
3. Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats 

locals, nacionals i internacionals. 
4. Incorporar estratègies turístiques intel·ligents. 
5. Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació amb 

la Destinació Barcelona. 
 
3. El Pla d’Acció 2022 està vinculat amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 

Unides. 
 

4. El Manifest Descobrir (http://manifest.descobrir.cat/index.php) te com objectiu impulsar un turisme 
conscient, que tingui un impacte global positiu sobre les destinacions. Per aconseguir-ho es vol treballar 
en la implementació de 5 grans mesures: 

 
1. Incorporar els criteris de sostenibilitat en les polítiques de turisme 
2. Promoure el turisme de proximitat com a objectiu de país 
3. Augmentar la qualificació dels negocis turístics i substituir els llocs de treball precaris per ocupació 

de qualitat 
4. Ordenar l’activitat turística per combatre la massificació 
5. Crear una taula unitària per a la gestió de Catalunya com a destinació 
 

5. Manifest Descobrir està gestionat per l’empresa SOM, SCCL, amb CIF F63577167. 
 

6. Les polítiques publiques de turisme que es porten a terme al Vallès Oriental comparteixen les línies 
plantejades pel Manifest Descobrir.  
 

7. El passat dia 29 d’octubre es va presentar el Manifest Descobrir en el Planari Tècnic i Privat i en el 
Plenari Polític de Turisme i es va aprovar l’adhesió a aquest. 

 
 
Per tant, PROPOSO, 



 
 

 
 

 
1. Adherir-nos al Manifest Descobrir. 

 
2. Comunicar-ho a SOM, SCCL, amb CIF F63577167” 

 
2. El 15 de desembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre.  
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Adherir-se al “Manifest descobrir” següent: 
 

Estem passant per un tràngol tan dramàtic com sobtat. La pandèmia de la Covid-19 ens ha agafat amb 
els deures pendents i ha fet aflorar totes les contradiccions d'un sistema econòmic i social que viu del 
creixement il·limitat, la hipermobilitat i la sobreexplotació del turisme internacional de sol i platja. Un 
model majoritari que a Catalunya porta 40 anys de creixement ininterromput i que ha derivat en el 
monocultiu turístic de masses al litoral que ara fa fallida.  
  

Al nostre país el nombre de turistes estrangers havia anat incrementant-se de manera sostinguda: dels 
9 milions l’any 2000 als 19 milions del 2019, fent que el turisme hagi passat a representar el 12% del 
PIB. Tanmateix, en ser el sector que paga els salaris més baixos, les zones amb major especialització 
turística han vist alentir la seva prosperitat en relació a la resta. És l’hora de passar a l’acció davant de 
l’impacte negatiu d’aquest model que deixa grans factures ambientals i socials sobre el territori i la gent 
que hi viu. La temporada d'estiu que deixem enrere, tan anòmala a causa de la crisi sanitària, ha 
constatat que cal una alternativa, i per això diverses persones i entitats del sector hem decidit fer un 
pas endavant i treballar per un model turístic diferent de l'actual que estigui al servei del país.  
  

Construir aquest nou model és vital i és possible, partint de la màxima del turisme responsable i 
sostenible: un bon lloc per viure és un bon lloc per visitar. És deure de tots protegir el territori, la identitat 
i fer que el turisme continuï essent motor de desenvolupament socioeconòmic gràcies a la dinamització 
de les comunitats locals i de sectors estratègics de qualsevol societat avançada, com són 
l’agroalimentació o la cultura.   
  

Ens proposem, doncs, d’impulsar un turisme conscient, que tingui un impacte global positiu sobre les 
destinacions. I, per aconseguir-ho, els impulsors d’aquest manifest demanem que s’implementin 
aquestes 5 grans mesures:  
  

1. Incorporar els criteris de sostenibilitat en les polítiques de turisme  
El planeta ho necessita i la societat ho exigeix; la sostenibilitat ja no pot ser un objectiu, sinó un punt 
de partida. Cal establir normatives per protegir el territori seguint els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 aprovada per l’Organització de les Nacions Unides.  
  



 
 

 
 

2. Promoure el turisme de proximitat com a objectiu de país  
Cal destinar una part substancial de la taxa turística que es recapti a l’impuls del turisme intern; fer 
una planificació dels fluxos de visitants per desestacionalitzar l’activitat i evitar la massificació; repartir 
de manera més igualitària els ingressos que genera l’activitat turística; treballar amb guies i empreses 
locals per reforçar el teixit econòmic i ciutadà del territori; estimular el turisme de natura reforçant i 
ampliant el Pla d’Ecoturisme de Catalunya; potenciar la mobilitat tranquil·la d’activitats com el 
senderisme o el cicloturisme; promoure l’oferta de productes agroalimentaris de proximitat i de 
temporada; protegir la qualitat, integritat i atractiu dels nostres paisatges i preservar el patrimoni 
cultural material i immaterial que configura la identitat del país.  
  

3. Augmentar la qualificació dels negocis turístics i substituir els llocs de treball precaris per 
ocupació de qualitat  
Això implica facilitar la reforma o fins i tot el tancament dels negocis i activitats que no treballin amb 
els valors de la destinació. Aquesta reconversió ha d’anar acompanyada de la renaturalització d’espais 
degradats; de polítiques contra el despoblament — especialment a les comarques d’interior i de 
muntanya—; de suport i recuperació del sector primari; d’una inversió en la formació professional en 
el món rural per aconseguir crear ocupació digna i incrementar la professionalitat i qualitat del servei 
que s’ofereix; d’un reforç de les iniciatives de creació d’ocupació en l’àmbit local i d’ajudes per a la 
transformació digital del sector que permetin eliminar la bretxa tecnològica.  
  

4. Ordenar l’activitat turística per combatre la massificació  
Tenim un territori únic pel seu patrimoni cultural, per la biodiversitat i per una geografia que, a tall 
d’exemple, en tan sols tres-cents quilòmetres, acull els horitzons del delta de l’Ebre i els cims del 
Pirineu a més de 3.000 m d’altitud. Aquesta riquesa permet oferir un gran ventall d’experiències i 
possibilitats que s’han de desenvolupar damunt del territori de manera equilibrada. El turisme pot ser 
una pota important de l’alternativa econòmica per a les comarques d’interior —al costat d’un sector 
primari viu i d’una cultura dinàmica—, especialment en zones en risc de despoblació. Per això convé 
controlar les nombroses modalitats d’allotjament, sobretot aquelles que poden afectar l’accés a 
l’habitatge dels seus habitants, i regular les activitats al territori a fi d’evitar la saturació de les 
destinacions.  
  

5. Crear una taula unitària per a la gestió de Catalunya com a destinació  
Fins ara, els diversos patronats turístics i administracions han desenvolupat les seves pròpies eines 
de gestió i promoció sense una visió estratègica comuna. La mirada conjunta de totes les institucions 
implicades permetria fer una gestió integrada del turisme al nostre país per abordar els reptes que 
se’ns plantegen i trobar-hi solucions seguint els criteris de responsabilitat i sostenibilitat.  
  

Per tal que aquestes mesures esdevinguin una realitat, fem una crida al teixit socioeconòmic, a les 
institucions i a la ciutadania perquè s’adhereixin a aquest manifest i col·laborin, així, a fer gran el 
moviment cap a un model de turisme al servei del país.   

 
2. Notificar aquest acord a SOM, SCCL. 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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