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RESUM                                                   RESUMEN

L’ increment del turisme rural i la relació directe 
amb l’entorn és el que ha motivat l’elaboració 
d‘aquest projecte. L’objectiu del qual, és fer un 
estudi de l’estat ambiental dels 17 establiments 
de turisme rural (ETR) dels 47 ETR situats a 
l’àmbit d’influència del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu (PNAP). A partir del qual, s’analitzarà la 
viabilitat d’aplicar el Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental (DGQA). 

 
En una primera fase, es duu a terme una 
metodologia basada en treball de camp on es 
dissenyen dues ecofitxes. 
S’han analitzat 17 ETR de diferent tipologia, 
(casa de poble, masia i ARI “ Allotjament Rural 
Independent”)per elaborar la primera ecofitxa 
que permet fer un estudi general de 5 
paràmetres: dades d’edificació, dades d’usuaris, 
dades dels indicadors ambientals i dades 
relacionades amb el DGQA. 
La segona ecofitxa està dissenyada a partir de 
tots els criteris ambientals establerts a la 
normativa per a la obtenció del DGQA, amb 
l’objectiu d’analitzar detalladament els 6 ETR 
pilot seleccionats.  
 
A partir de les dades obtingudes, s’avalua la 
viabilitat d’implantar el DGQA en els 6 ETR. És 
a dir, els criteris que els farien falta per obtenir 
la ecoetiqueta. Per tant, se’ls realitzen un seguit 
de propostes de millora i s’elabora un 
pressupost amb el mínim cost possible. 
 
 

El incremento del turismo y la relación indirecta 
con el entorno es lo que ha motivado a la 
elaboración de este proyecto. Cuyo objetivo, es 
estudiar el estado ambiental de los 17 
establecimientos de turismo rural (ETR) dels 47 
ETR situados en el ámbito de influencia del 
Parque Natural de l’Alt Pirineu. (PNAP). A partir 
del qual, se analizará la viabilidad de aplicar el 
Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental 
(DGCA). 
 
En primer lugar, la metodología que se lleva a 
cabo, está basada en el trabajo de campo, 
dónde se diseñan dos ecofichas. 
Se han analizado 17 ETR de distinta tipología 
(casa de pueblo, masía i ARI “ Alojamiento 
Rural Independiente”) para elaborar la primera 
ecoficha  que permite realizar un estudio 
general de 5 parámetros: datos de edificación, 
datos de usuarios, datos de los indicadores 
ambientales y datos relacionados con el DGQA. 
La segunda ecoficha está diseñada a partir de 
todos los criterios ambientales establecidos en 
la normativa para la obtención del DGQA, con el 
objetivo de analizar detalladamente los 6 ETR 
pilotos seleccionados. 
 
A partir de los datos obtenidos, se evalúa la 
viabilidad de implantar el DGQA en los 6 ETR. 
Es decir, los criterios que necesitarían para 
obtener la ecoetiqueta. Por lo tanto, se les 
realizan unas propuestas de mejora y se 
elabora un presupuesto con el mínimo coste 
posible.
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El turisme ha anat adquirint en els últims anys una presència important en el marc 
econòmic internacional. Per moltes regions constitueix una de les principals activitats 
generadores d’ingressos, ocupació i desenvolupament. Però al mateix temps 
esdevenen sobre el medi un seguit d’impactes negatius, tant importants com els 
positius, com l’ increment del consum del sòl, aigua i energia i la generació de residus i 
aigües residuals entre d’altres, que reflecteixen la relació existent entre el turisme i el 
seu entorn.  
El turisme rural és un servei que es troba actualment en alça. A Catalunya, el nombre 
de viatgers en aquest sector a passat de 176600 d’usuaris (any 2003) a 269800 milers 
(any 2006) (Institut d’Estadística de Catalunya, IEC). Per atraure un major nombre 
d’usuaris  moltes empreses aposten per aconseguir certificacions de qualitat 
ambiental, com les ecoetiquetes. 
Existeixen varis tipus d’ecoetiquetes. En referència al turisme rural es poden trobar: 

• L’ecoetiqueta de la UE coneguda com a la flor o Ecolabel (1992), formant part 
en el 2003 dels serveis d’allotjament turístic. 

• L’ecoetiqueta internacional per a serveis turístics, The Green Key, en que hi 
estan adherits diferents països (Dinamarca, Holanda, Bèlgica, Estònia, França, 
Suècia i Lituània 

A Catalunya existeix el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) creat en 
1994. Però no es fins al 1998, que aquest es va incloure el sector serveis. En el camp 
dels ETR, el distintiu no es fa factible fins al 2004.  
 
La zona d’estudi és l’àmbit d’influència del Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP), aquest 
disposa d’una extensió superior a 70000 ha, per les comarques de LLeida del Pallars 
Sobirà i l’Alt Urgell. Aquest, és el Parc Natural amb més superfície de Catalunya i 
també el creat més recentment, establert a l’any 2003.  
 
A Catalunya hi ha 1669 ETR,dels quals 82 disposen del DGQA (Institut d’Estadística 
de Catalunya, 2006). Dels 47 ETR que es troben a la zona d’influència del PNAP, 6 
disposen d’aquest distintiu. 
 
A la taula 1 s’observa el llistat de tots els 47 ETR de l’àmbit d’estudi. En color verd 
s’observen els 6 ETR que ja posseeixen l’ecoetiqueta de la Generalitat de Catalunya.  
 
 

 
 
S’estableixen una sèrie d’objectius, generals i específics, per tal de definir les directrius 
del projecte.   
 
2.1. Objectius generals 
 

• Analitzar la situació ambiental en els establiments de turisme rural (ETR) en 
l’àmbit d’influència del PNAP. 

 
• Realitzar proves pilot d’implantació del Distintiu de Garantia de Qualitat 

Ambiental (DGQA). 
 
• Verificar si els criteris i ponderació dels aspectes ambientals valorats pel DGQA 

són correctes. 
 
 

2. OBJECTIUS 
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2.2. Objectius específics 
 

• Desenvolupar una metodologia per inventariar i diagnosticar l’estat dels ETR. 
 
• Desenvolupar una metodologia fàcilment aplicable per caracteritzar els 

aspectes ambientals relacionats amb els serveis turístics. 
 

• Elaboració de pressupostos per als ETR pilot del cost d’obtenció del DGQA. 
 

 
• Facilitar als ETR pilot l’obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. 
.   

 

 
La metodologia que es va desenvolupar per al treball de camp va consistir en el 
disseny de dues ecofitxes i una enquesta telefònica destinada a ETR amb DGQA. 
En l’enquesta telefònica  es demanava als propietaris dels ETR, què havien fet per 
aconseguir l’ecoetiqueta, la motivació per obtenir-la i la satisfacció que els ha 
comportat. 
La primera ecofitxa, està enfocada a ETR de tot l’àmbit d’estudi (47 ETR), dels que es 
van seleccionar una mostra representativa de 17. La segona ecofitxa, integra els 
conceptes de l’ecofitxa de l’àmbit general, a més d’altres de caire més exhaustiu en 
matèria de criteris ambientals. Aquesta està destinada per realitzar proves pilot en 6 
ETR. 
Per seleccionar els 47 ETR dins de la zona d'influència del PNAP s’han considerat els 
següents criteris: 

Temps de trajecte en vehicle motoritzat des de l'ETR fins dins del PNAP inferior a 
30 min. 
1. Temps de trajecte a peu inferior a 2 hores. 
2. ETR pertanyents a Espanya (s'exclouen els de França i Andorra degut al difícil 

accés d'aquests punts fins al PNAP). 
3. No disposar del DGQA, ja que un dels objectius és implementar el DGQA a 

ETR que no disposen d'aquest.  
4. Segons proximitat amb el Parc Nacional d’Aigüestortes, per evitar incloure 

dades d’un altre àmbit d’estudi. 
 
Alhora de seleccionar els ETR on implantarem el DGQA s’han considerat els següents 
criteris: 

1. Interès per obtenir el DGQA per part dels propietaris. 
2. Distribució geogràfica pels diferents municipis  
3. Mostra representativa de les tipologies d’ETR en funció de la seva proporció. 

 
Els ETR per poder obtenir el DGQA, primer han d’estar donats d’alta com a tal i 
posteriorment satisfer els criteris de la normativa MAH/1806/2004, certificat per una 
entitat acreditada. El període de validesa del Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental té un cost de 120€ i una validesa de 3 anys des de el moment que 
s’adjudica per part de la Generalitat. 
 
 
 
 
 
 
 

3. METODOLOGIA 
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vall municipi poble Establiment Tipologia d'ETR Capacitat d'usuaris

Can Xicot Casa de poble 15 
Casa Bortomico Casa de poble 10 Alins 

La Canal ARI 12 
Araós Casa Gabatxó Casa de poble 10 

Casa Besolí Casa de poble 15 
Casa Bueno Casa de poble 15 

Casa Currona ARI 10 
Casa Gallardó Masia 10 

L'Hortal ARI 18 
Casa Perejoanet ARI 5 

Alins 

Àreu 

La Perxada de Besolí ARI 4 
Burg Casa Bonicoi Casa de poble 6 

Vall Farrera 

Farrera 
Montesclado Casa Maria Antònia ARI 10 

Casa Marqués Casa de poble 8 Ainet de Cardós 
Casa Tomeu Casa de poble - Vall de Cardós 

Arròs de Cardós Casa Mora ARI 5 
Casa Borrut Casa de poble 14 
Casa Gros ARI 5 

La Caseta ARI 6 
Esterri de Cardós Esterri de Cardós 

Casa Castellà ARI 9 

Tavascan Casa Feliu Casa de poble 13 

Casa Serra Masia 8 
Lladorre 

Forn de Serra ARI 6 

Vall de Cardós 

Lladorre 

Lleret Casa Rabassó Casa de poble 14 
Isil Casa Fuster Casa de poble 9 

Son Casa Ramonet ARI 5 
Sorpe Casa Armengol Casa de poble 10 

Casa Campaner Casa de poble 15 

Alt Àneu 

València d'Àneu 
Casa Sala Casa de poble 8 

Unarre Casa Tonya Casa de poble 11 La Guingueta 
d'Àneu Berrós Jussà Paller de Casa Jaume ARI 7 

Casa Nando Casa de poble 12 

Alt Àneu 

Esterri d'Àneu Esterri d'Àneu 
Casa Oficial Casa de poble 7 

  Caregue Cal Roset Casa de poble 8 
Rialp Casa Quimet Casa de poble 9   

  Casa Macià Casa de poble 15 

  
  

Rialp 
Roní 

Casa Xaupí ARI 18 

  Seurí Casa Font ARI 10 

  Altron L'Era de Sansa ARI 5 

  

Sort 
Enviny Casa Camp Casa de poble 14 

  Borda El Vilar Masia 12 

  
Llagunes 

Lo Pallé de Cal Bosch ARI 15 

  Vilamur Casa Blasi ARI 6 

  Cal Tomàs ARI 6 
  

Tornafort 
Casa Baró ARI 8 

  Arcalis Casa Benito Casa de poble - 
  
 
 
 
 
 
 

Soriguera 

Soriguera Casa Molineret Casa de poble 5 

Taula 1: Llistat d’establiments de turisme rural del Preparc del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
(Color verd = ETR amb DGQA, color gris = ETR àmbit general, color blau = ETR prova pilot, també estan inclosos en 
l’ambit general) 
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En la figura 1 es pot observar la localització d’aquests 47 establiments distribuïts per  
municipis. Alhora, ens permet observar a tipologia a la qual pertanyen , ja sigui ARI, 
Casa de Poble o bé Masia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota: Establiment de Turisme Rural (ETR), Allotjament Rural Independent (ARI) 

Figura  1.: Mapa dels 47 ETR de la zona d’influència del PNAP segons la seva distribució per municipis. 

Font: Elaboració pròpia 
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S’han escollit 17 ETR per elaborar l'estudi general, dels 47 ETR que existeixen en la 
zona d'influència del PNAP, s’ha basat en els següents criteris: 
 

• Distribució geogràfica pels diferents municipis  
• Segons el grau d'influència dels municipis en el PNAP, criteri establert a partir 

de la superfície dels termes municipals dins del PNAP (ex. Alins) 
• Segons la proximitat al Parc Nacional d' Aigüestortes, per evitar biaixos. 
• Mostra seleccionada a partir de proporció de tipologies d'ETR dins de la zona 

d'influència del PNAP.  
 
El primer tipus d’ecofitxa consta de 5 apartats: dades bàsiques, dades d’edificació, 
dades d’usuaris, dades dels indicadors ambientals i dades relacionades amb el 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA). Aquesta ecofitxa es va omplir amb 
les dades de 17 establiments de turisme rural (ETR) seleccionats per fer l’estudi de 
l’estat ambiental dels ETR de l’àmbit del PNAP (Parc Natural de l’Alt Pirineu). 
 
En la normativa es consideren els 7 següents vectors ambientals:  
 

• Gestió de residus 
• estalvi d’aigua 
• piscina 
• eficiència energètica 
• sorolls 
• integració paisatgística 
• informació i comunicació ambiental 
 

Cadascun d’aquests vectors ambientals consten de criteris bàsics que són obligatoris 
per poder obtenir el DGQA. La majoria dels vectors ambientals presenten criteris de 
caire opcional, la suma dels quals pot puntuar com a màxim 146. Per obtenir el DGQA, 
cal obtenir un mínim de 50 punts opcionals, puntuant en un mínim de 4 d’aquests 7 
vectors. 
 
Finalment, un cop elaborada la diagnosi de les dades obtingudes, s’ha realitzat un 
pressupost per cada un dels ETR pilots. Aquests pressupostos han estat dissenyats 
per obtenir el DGQA implantant mesures de baix cost.  
 
Els pròxims apartats, mostren per una banda els resultats de la diagnosi dels ETR 
seleccionats en l’àmbit d’influència del PNAP (àmbit general), i per l’altra banda, els 
dels ETR pilots. 
 
 

 
Un cop seleccionats 17 ETR situats a la zona d’influència del PNAP, els resultats de la 
diagnosi dels 7 vectors ambientals han estat els següents: 

 
1. Gestió dels residus 
 

A la majoria d’ETR objecte d’estudi es realitza algun tipus de recollida selectiva, 
principalment vidre, paper i cartró i la fracció orgànica. Els envasos i llaunes són 
reciclats per un 59% de les cases rurals estudiades. Només el 6% dels establiments 
estudiats tenen retolats els seus contenidors amb el tipus de residu que recullen. 
El 82% de les cases rurals enquestades no disposen de fulls informatius sobre la 
recollida selectiva. 

4. DIAGNOSI GENERAL DELS ETR 
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2. Gestió de l’aigua 
 

El primer que cal destacar és que el 88% dels ETR no tenen comptadors de consum 
d’aigua i cap d’ells té un registre mensual d’aquest consum. Totes les Cases de Poble i 
ARI obtenen l’aigua de la xarxa municipal. Mentre que els establiments que obtenen 
l’aigua del pou són masies. Això es podria explicar perquè les masies, són l’única 
tipologia d’ETR, que es troben sempre aïllada. Esmentar que només un 36% dels ETR 
duen registres de revisions mensuals d'aixetes, dutxes i cisternes i tan sols un 
establiment, disposa de rètols i fulls informatius, indicant l’ús racional de l’aigua. 
 

3. Piscina 
 
Cap dels ETR estudiats disposa de piscina. 
 
 

4. Eficiència energètica 
 

L'energia elèctrica, prové en la seva totalitat de la xarxa elèctrica i el consum total de 
mitjana és de 11970 kWh/any. El 35% dels ETR de certs municipis no saben quina 
electricitat consumeixen degut a que no disposen de comptadors d’electricitat, ja que 
obtenen una quota de consum gratuïta per part de Fecsa-Endesa. El 59 % dels ETR 
obtenen la calefacció i l’aigua calenta sanitària a partir de gas-oil. El consum de gas-oil 
de les cases de l’àmbit d’estudi és de mitjana de 2,2 m3/any. 
 
El següent gràfic (figura 2) ens mostra el percentatge de cases que reuneixen altres 
criteris energètics 
 
Figura 2: Gràfic sobre altres criteris energètics dels ETR 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes en les enquestes realitzades       
 

5. Compres 
 

Només un dels ETR dels 17 enquestats, proporcionen als clients recipients de beguda 
retornables. 13 dels 17 ETR estudiats, proporcionen al seu establiment, productes amb 
distintiu ecològic i productes alimentaris del Pallars, el 83% de les Cases de Poble i el 
100% de les masies. 
 

6. Integració paisatgística  
 

La totalitat dels  17 ETR, es troben integrats amb l’arquitectura típica de la zona.  
 



Establiments de Turisme Rural en l’àmbit d’influència del Parc Natural de l’Alt Pirineu: 
Ecoetiquetes de serveis 

 8 

 
7. Contaminació acústica 
 

En la totalitat dels ETR no s’observa contaminació acústica. 
 

8. Informació i comunicació ambiental 
 
La majoria d’establiments proporcionen informació, tant del transport públic, com de la 
zona i entorn natural. Però per contra trobem la baixa participació dels propietaris en 
temes de comunicació ambiental i fulls divulgatius. Destaquen les dues Masies 
estudies ja que tenen activitats ambientals pròpies i ajuden als visitants mitjançant fulls 
divulgatius a respectar i gaudir de l’entorn visitat. 
 
 

A les taules 2 i 3, es poden observar, dues taules amb els 6 establiments de turisme 
rural seleccionats per la prova pilot d’implementació del DGQA i el percentatge de 
criteris bàsics i opcionals que compleixen. Per obtenir el DGQA han de aconseguir el 
100% dels criteris bàsics. S’han establert uns rangs per valorar els percentatge de 
criteris que compleixen:  
 
• Per sota del 50% de criteris bàsics complerts, s’estableix una situació que 

requereix un esforç important. 
• Els ETR que es troben entre el 50 i el 75 % de criteris complerts es considera que 

es troben en una situació millorable i que amb un esforç econòmic assequible 
podrien optar a complir el 100% dels criteris obligatoris. 

• >75% dels criteris bàsics complerts es considera que es troben en una situació 
molt bona per poder optar al distintiu i l’esforç econòmic no ha de suposar majors 
inconvenients. 

 
Taula 2: Percentatge de criteris bàsics que compleixen els diferents ETR de la prova pilot 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades 
Nota: Establiment de Turisme Rural (ETR), Allotjament Rural Independent (ARI), Casa de Poble (CP) 
 
 Llegenda 
 
 
 <50% de criteris bàsics complerts   
  
 50-75% de criteris bàsics complerts 
 
 >75% de criteris bàsics complerts 
 

ETR Tipologia Residus 
(%) Aigua (%) Energia (%) Compres 

(%) 
Integració 

Paisatgística 
(%) 

Soroll 
(%) 

Informació 
i educació 
ambiental 

(%) 

Total 
(%) 

Can Xicot CP 60 25 25 100 100 100 50 48 
Casa 
Bonicoi CP 60 25 50 100 100 100 50 56 

L'Hortal ARI 0 0 50 100 100 100 75 48 
Forn de 
Can Serra ARI 80 0 50 100 100 100 75 60 

Casa 
Perejoanet ARI 60 25 50 0 100 100 25 48 

Borda el 
Vilar Masia 80 75 75 100 100 100 100 84 

5. DIAGNOSI ON S’APLICA LA PROVA PILOT D’IMPLANTACIÓ DEL 
DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL 
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Recordem que per optar al distintiu s’ha d’aconseguir una puntuació mínima de 50 
punts en criteris opcionals, en com a  mínim 4 dels apartats de criteris opcionals.  
 
 
Taula 3: Puntuació parcial i total  dels criteris optatius que compleixen els diferents ETR de la prova pilot 
 

ETR Tipologia Residus 
(Punts) 

Aigua 
(Punts) 

Energia 
(Punts) 

Compres 
(Punts) 

Informació 
i educació 
ambiental 
(Punts) 

Puntuació 
Total 

Can Xicot CP 3/12 8/40 19/77 4/12 0/5 34/146 
Casa Bonicoi CP 6/12 12/40 34/77 8/12 0/5 60/146 
L'Hortal ARI 0/12 4/40 28/77 0/12 0/5 32/146 
Forn de Can 
Serra ARI 7/12 22/40 34/77 4/12 4/5 61/146 

Casa 
Perejoanet ARI 8/12 4/40 20/77 0/12 0/5 32/146 

Borda el Vilar Masia 12/12 24/40 61/77 12/12 4/5 113/146 
Font: Elaboració propia a partir de base de dades 
Nota: Establiment de Turisme Rural (ETR), Allotjament Rural Independent (ARI), Casa de Poble (CP) 
 
Llegenda 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

A continuació, s’exposa la situació concreta de cada establiment: 
 
• Can Xicot (Casa de Poble): aquest establiment no arriba al 50% dels criteris 

bàsics ni als 50 punts opcionals mínims sent en els temes d’aigües i energia on 
caldria un esforç més important. 

 
• Casa Bonicoi (Casa de Poble): es troba en una situació intermitja, ja que supera 

els 50 punt optatius però li cal incrementar un 44% els criteris obligatoris, essent la 
gestió d’aigua on cal millorar més. 

 
• L’Hortal (ARI): no arriba als 50 criteris opcionals ni al 50% dels criteris obligatoris. 

Necessita un esforç força alt en la gestió dels residus i les aigües. 
 
• Forn de Can Serra (ARI): compleix els requisits mínims opcionals i compleix el 

60% dels criteris bàsics, per tant, per obtenir la totalitat caldria un gran esforç en 
aigües i una millora en eficiència energètica. 

 
• Casa Perejoanet (ARI): Cal millorar notablement el tipus de compres, ja que no 

posseeix equips de refrigeració respectuosos amb l’Ozó, i la gestió de les aigües. 
Per tal de poder arribar al mínim dels criteris opcionals ( li manquen 18 punts) i els 
criteris bàsics (li falta un 52%) 

 
• Borda el Vilar (masia): aquesta masia supera de bon tros el mínim de criteri 

optatius (113 punts) i obté un 84% dels criteris obligatoris que marca la normativa. 
Millorant una mica aspectes de la gestió de l’aigua i energia, obtindria el 100% dels 
criteris amb un  cost econòmic baix. 

 

      <50 punts totals. No assoleix el mínim. 
 
       >50 punts totals. Assoleix el mínim. 
         Sempre i quan, obtinguin puntuació en 4               
apartats diferents 
 



Establiments de Turisme Rural en l’àmbit d’influència del Parc Natural de l’Alt Pirineu: 
Ecoetiquetes de serveis 

 10 

 
Altres dades d’interès  
 
En aquesta següent part de la diagnosi, l’estudi pretén identificar possibles 
correlacions entre el Nº de criteris bàsics complerts i la puntuació, amb els preus dels 
ETRs.  
 
 
 

R2 = 0,3146
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 
les enquestes realitzades. 
Nota: Establiment de Turisme Rural (ETR) 

  
 
Com ens indica el coeficient R2 en les gràfiques anteriors, no existeix gaire relació 
conforme que a més preu, més criteris ambientals per part de l’ETR satisfets. 
 

 
Les propostes de millora respecte el DGQA estan enfocades cap els següents àmbits: 

1. Manca de criteris bàsics en alguns vectors. 
2. Criteris opcionals que haurien de ser considerats com a bàsics. 
3. Ampliar la puntuació de les categories en criteris opcionals. 
4. Valoració dels criteris opcionals. 

 
 
Actualment, el 5% dels ETR de Catalunya disposen del Distintiu de Garantia de 
Qualitata Ambiental (DGQA). Els ETR en l’àmbit Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) 
dupliquen el percentatge, ja que és troba en un 13 %. Aquest fet suposa una bona 
situació respecte la mitjana de Catalunya. 
La metodologia de l’estudi ha funcionat correctament, exceptuant: 

• La dificultat de localització dels propietaris de la majoria d’ETR ja sigui perquè 
residien en un altre municipi, eren fora durant aquest període d’estudi o estava 
tancat. 

• La dada usuaris/any ja que no hi havia un registre per part dels establiments. 
 
La principal dificultat en la elaboració de la ecofitxa pilot ha estat en la normativa del 
DGQA, ja que els criteris són molt redundants i no gaire clars en alguns punts. 
 

6. PROPOSTES DE MILLORA  PER AL DISTINTIU DE GARANTIA DE 
QUALITAT (DGQA) 

Figura 3: Relació entre el Nº de criteris 
bàsics complerts i el preu de l’ETR. 

Figura 4: Relació entre la puntuació i el preu 
de l’ETR. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de   
les enquestes realitzades. 
Nota: Establiment de Turisme Rural (ETR) 
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Hagués sigut interessant incloure en les enquestes de treball de camp, les edats 
corresponents als propietaris dels establiments de turisme rural per tal analitzar la 
relació entre la voluntat d’adquirir el DGQA i l’edat dels propietaris. 
 
 
7.1. Sistema General del 17 Establiments de Turisme Rural en l’àmbit del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu  
 
Gestió de residus: 

- 4/5 dels  ETR estudiats fan recollida selectiva de totes les fraccions de 
residus essent als ARIs on menys recollida selectiva es duu a terme 
(45%). 

- La retolació del contenidors i la disposició de fulls informatius sobre 
recollida selectiva és on es troben més mancances ( només la realitzen 
un 56% i un 18% respectivament) 

 
Gestió de l’aigua:  

- Es troben dificultats de polítiques estalvi aigua. Un 88% dels ETR no 
tenen comptadors d’aigua. 

 
Eficiència energètica: 

- Es troben dificultats de polítiques estalvi El 35% dels ETR no tenen 
comptadors d’electricitat. 

- La majoria de els ETR (82%) disposen de finestres de doble vidre fer un 
ús més eficient de l’energia. 

 
Compres 

- S’observa que un percentatge molt elevat d’ETR (80%) proporcionen 
productes locals alimentaris als seus clients. 

 
Integració Paisatgística i vegetació 

- Tots els ETR estan associats a l’arquitectura de la zona i el 88% 
incorporen vegetació autòctona. 

 
 Contaminació acústica 

- En la totalitat dels ETR no s’observa contaminació acústica. 
 
Informació i comunicació ambiental: 

- Les majors mancances s’observen als ARIs i les cases de poble en la 
disposició de programes d’activitats educatives ambientals i fulls de 
foment del respecte amb l’entorn(menys del 20%). 

 
 

7.2. Prova pilot de l’àmbit d’implantació del DGQA 
 
No s’ha trobat correlació significativa (R2=0,3) entre el preu (€/usuari·nit) i la 
disposició de criteris ambientals (Nº de criteris bàsics complerts i puntuació de 
criteris opcionals).  
 
Pel què fa als criteris bàsics contemplats en el distintiu, es veu com els aspectes que 
els ETR seleccionats han complert més són: 

 
Els aspectes més crítics que han complert menys són:  
  

Integració paisatgística (100%) = Acústica ( 100%) > Compres (83%) 
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Aigua (25%) < Energia (50%) < Residus (56%) < Comunicació ambiental (63%) 
 
 
Per tant, on cal incidir més, és en la gestió d’ aigües, seguit del estalvi energètic i 
gestió de residus. 
 
Hi ha 4 ETR que necessiten complir aproximadament un 50% de criteris bàsics per 
obtenir el 100%, mentre els altres 2 ETR necessiten un esforç menor ja que els fan 
falta entre un  15 i un 40% per obtenir la totalitat de criteris 
 
Pel què fa als criteris opcionals dels ETR, s’observa com > 50% ja compleixen els 
requeriments opcionals mínims  
 
El pressupost per implantar el DGQA en aquests ETR varia entre 200-1000 € i 
>1000€. Això implica un baix cost respecte a les repercussions d’imatge, estalvi 
econòmic, menor impacte ambiental i distinció enfront els altres ETR 
 
Si s’aconsegueix que la majoria d’ETR obtinguin el DGQA, implicarà que el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu amb pocs recursos pot obtenir la Carta de Sostenibilitat 
 
 
7.3. Crítiques al Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 
 
1. Dóna el mateix pes a tots els criteris bàsics independentment de la seva 
repercussió ambiental.  
 
2. Per obtenir el DGQA és necessari puntuar en 4 dels 8 criteris opcionals, però n’hi ha 
2 que no tenen opció a punts. 
 
3. Dels 50 punts optatius, no hi ha cap mínim de puntuació en cada criteri.  
 
4. En el cas de no tenir piscina, com succeeix en els ETR de l’estudi pilot, no poden 
optar a cap dels 8 punts possibles en punts opcionals en aquest apartat.  
  
5. No és segur que el compostatge casolà sigui una bona opció mediambiental, ja que 
al realitzar aquest compost és poden alliberar emissions de  NH3, COVs, N2O.  
 
6. Els ARI no poden optar al criteri opcional de l’apartat de les compres: no 
proporcionar productes amb embolcall individual. Ja que els propietaris lloguen 
l’establiment sencer i ells no proporcionen cap producte, només lloguen l’establiment. 
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9. ACRÒNIMS:  
 
ETR: Establiments de Turisme Rural 
DGQA: Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental 
NH3: Amoníac 
COVs:  Compostos Orgànics Volàtils 
 N2O: Òxid de dinitrogen  
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