
 Què és el turisme 
rural?

El turisme rural a Catalunya que 
també  s'anomena  agroturisme, 
 és  l'activitat  turística que  es 
realitza  en  un  espai  rural, 
habitualment  en  petites 
localitats o fora del casc urbà, 
en  localitats  d'una  mida  no 
massa gran.

Diferents  modalitats  de 
turisme rural:
Casa  de  Pagès:   és  un 
establiment  d’agroturisme;  el 
titular és un pagès professional, 
que  obté  rendes  agràries, 
ramaderes  o  forestals.  Els 
usuaris  hi  podran  conèixer  les 
feines i activitats pròpies de la 
vida de pagès.
Allotjaments  Rurals: són  els 
habitatges en els quals el titular 
no està obligat a obtenir rendes 
agràries, però ha de residir a la 
mateixa comarca o viure en el 
mateix habitatge. 
Apartaments  turístics  rurals:  
consisteix  en  el  lloguer 
d'habitatges o apartaments.

Importància de 
l'agroturisme:

Permet  complementar  els 
ingressos de l'explotació agrària 
sense pèrdua de població en el 
territori.

Fomenta  la  conservació  del 
medi ambient i el respecte per 
la natura.

Combat l'elevada estacionalitat 
del turisme

Actualment  té  taxes  de 
creixement altes i  sostingudes, 
malgrat  que  la  proporció  de 
places de turisme rural sobre el 
total de turisme és de 1 a 400 
(a Catalunya)
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Turisme rural: categories

L'Associació Espanyola de Turisme 
Rural,  treballa  per  una 
classificació  mitjançant  espigues, 
per  a  establiments  de  Turisme 
Rural  de tot  Espanya,  de manera 
que els usuaris puguin conèixer per 
endavant,  el  nivell  de  confort,  o 
serveis  d'acord  al  tipus 
d'allotjament.

Logotip de les espigues

Aquesta  classificació  per espigues 
proposta  per  als  establiments 
rurals, seria similar a les estrelles 
per als hotels, i anirien de cinc a 
una espiga segons la seva qualitat i 
serveis.

Turisme rural al Vallès:
Si volem gaudir d'unes vacances o 
un cap de setmana diferent, tenim 
un bon ventall de cases rurals per 
triar sense sortir del Vallès:

Alcoll: Cal Pinyater 

Bigues i Riells: La Polvoreria 

Campins: Can Pareres Vell 

Cànoves: Can Mateuet

Castellterçol:  Masia  Brugaroles  1, 
Masia  Brugaroles  2,  Masia  
Brugaroles 3

Fogars  de  Montclús:  Ca  la  Xica  i  
Can Dolça

Lliçà d'Amunt: Can Caponet 

Montmany: Can Grau

Montornès del Vallès: Can Sala

Montseny:  El Grèvol, Can Jubany,  
El Ginebró, L'Estada del Baiès, La  
Sala de Can Jubany, Can Nena, El  
Faig,  El  Casalot,  El  Porxo,  El  
Baiés.

Riells del Fai: Casa Batlles

Samalús: Les Oliveres

Sant Celoni: Cal Batlle, Mas Sans

Sant Esteve de Palautordera:  Can 
Marcà 

Sant Quirze Safaja: Masia Barnils

Santa  Eulàlia  de  Ronçana:  Can 
Burguès, El Bruguer

El Bruguer Vell (Sta Eulàlia de 
Ronçana)

Tagamanent: La Vila, El Folló

Vallromanes: Vista Hermosa

http://ca.wikipedia.org/wiki/Turisme

