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1 Línia de recerca

Territori i activitats econòmiques.

2 Sublínia de recerca

Els espais i l’activitat turística a Catalunya i Espanya.

3 Escala de Treball

Catalunya i Camp de Tarragona.

4 Propostes per als Treballs de Recerca

Xarxa cicloturista per al turisme a estacional.
Saloufest: transició al model turístic esportiu.
Paisatge urbà de la ciutat turística: morfologia,densitat i espais funcionals

5 Competències Generals del Batxillerat

• Competència en gestió i tractament de la informació
• Competència digital
• Competència en recerca

6 Competències Específiques de la Geografia

• Competència en la dimensió espacial dels fenòmens.
• Competència en l'anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques
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7 Introducció 

El turisme a Catalunya és l'activitat econòmica que aporta el 12% del PIB català en 2011.No només 
pel pes específic en l'economia catalana, també per l'impacte en la morfologia urbana, els recursos 
hídrics i l'ocupació, entre d'altres impactes.

Catalunya ha establert un pla estratègic per al sector turístic. La marca Catalunya i les marques com 
la  Costa  Daurada  són  instruments  de  difusió  i  promoció  de  l'oferta  turística  de  Catalunya  i 
Tarragona.

La diversitat d'espais i paisatges afavoreix un tipus de turime. Conèixer la tipologia de turista en 
funció de les motivacions permet fer plans de desenvolupament turístic basats tant en l'oferta com 
en la demanda.

Per exemple, estimular la visita ala Sagrada Família de Barcelona és una acció típica sobre l'oferta. 
Però  cada  cop la  competència  internacional  estreta  les  singularitats  de  l'oferta  del  lloc,  el  cost 
d'accedir i la despesa durant l'estança. Per tant cal incidir en estratègies sobre la demanda per captar 
noves  tipologies  de  turistes  com  els  associats  als  esports  que  juguen  en  circuits  en  països 
climatològicament  més  desfavorables,  els  turistes  que  gaudeixen  del  l'observació  dels  ocells 
( birdwathching)

En  aquest  sentit,  la  destinació  turística,  és  un  àmbit  ampli  que  pot  oferir  diversitat  d'oferta  o 
especialitzar-la.

La  destinació  turística  permet  analitzar  el  volum  de  turistes,  la  despesa  mitjana,  l'impacte  en 
l'economia  local  i  l'ocupació.  Es  treballen  els  aspectes  de  l'oferta  i  la  demanda,  així  com  la  
infraestructura i els equipaments productes i serveis d'estímul per a l'atractiu turístic.

Per que l'atractiu turístic depèn i molt de la sensibilitat, gustos i objectius del turista. Un turista que 
pot venir de l'estranger difereix en criteris dels turista d'interior.

Per tant la tipologia del turista és una altra forma de conèixer i promoure el sector.

El turista aporta hàbits, criteris, necessitats diferents i un fi comú: gaudir. Per això és important 
conèixer  el  perfil  de turista  que escull  una destinació.  Un rus  valora que l'atenguin en la  seva 
llengua,un francès valora un barbacoa si lloga un casa i un ciclista belga valora que faci sol tot el 
dia. Són detalls de la complexitat del turista que s'han d'estudiar i compatibilitzar amb la destinació 
turística.

La destinació i el turista són elements del fenomen turístic. La seva manifestació en el territori 
necessita d'una planificació urbana, del transports i la mobilitat, un teixit empresarial, criteris de 
sostenibilitat ambiental pels espais oberts,gestió de l'ocupació laboral i una administració pública 
per complementar l'atenció al turista com emergències, informadors i vigilància.
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8 Objectius de la Línia de Recerca

• Identificar la política turística d'una regió.
• Descriure la tipologia de les destinacions.
• Identificar i descriure tipologies de turistes.
• Descriure l'impacte del turisme en l'economia.
• Descriure l'impacte del turisme en l'ocupació laboral.
• Descriure l'impacte del turisme en el territori.

9 Objectius Específics de la Sublínia de Recerca.

• Identificar la política turística d'una regió.
• Conèixer els pla general del turisme de Catalunya
• Identificar estratègies a escala regional i local enfocades la turisme

• Descriure la tipologia de les destinacions.
• Descriure la destinació.
• Relaciona la destinació en el seu context i amb la competència internacional.

• Identificar i descriure tipologies de turistes.
• Descriure la tipologia de turista amb dades de conjuntura.
• Descriure la tipologia de turista d'una destinació.

• Descriure l'impacte del turisme en l'economia local i regional.
• Descriure l'impacte del turisme en l'ocupació laboral, local i regional
• Descriure l'impacte del turisme en el territori.
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10 Fonts i Recursos per Fomentar la Recerca

9.1 Informació General:

Generalitat de Catalunya/Departament d'Empresa i Educació/àmbits d'actuació/turisme
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.347153a44635ea01a6740d63b0c0e1a0/?
vgnextoid=fe91af428efed210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe91af428efed210VgnVCM2000009b
0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES

Espai web que proporciona informació estadística, planificació turística ( pla estratègic del turisme 
a Catalunya), recerca i estudis, ajuts i finançament, guia oficial d'allotjaments turístics, oficines de 
turisme

Agència Catalana del Turisme
http://www.act.cat/ 

Proporciona estadístiques com el PIB, volum de viatgers, nombre d'ocupats en el sector, el perfil de 
turista, i altres dades del sector turístic.

Atles del turisme de Catalunya
http://www.ub.edu/mapaturismecat/ARTS/320.php

Pàgina dedicada a la difusió de la recerca en l'estudi de l'anàlisi sectorial i territorial de l'oferta i la 
demanda turística.
Proporcionen dades dels fluxos turístics de catalans i d'estrangers, distribució geogràfica i l'anàlisi 
socioeconòmica d'aquests sector productiu.

GeografiaPACGFS
https://sites.google.com/site/geografiapacfgs/home

Materials i documanents de geografia del turisme per alumnes de bachiller.

9.2 Bases de Dades

Idescat/Turisme
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=9

Recull estadístic dels allotjaments, l'ocupació, els moviments (fluxos), equipaments i 
macromagnituds del sector turístic.

Idescat/Turisme/Informació conjuntural.
http://www.idescat.cat/cat/economia/ecotur.html

Recull  d'indicadors  de  la  Generalitat  que  sintetitzen  la  informació  relativa  a  la  conjuntura 
econòmica, d'estructura econòmica i de l'Anuari Estadístic de Catalunya en relació amb Espanya.

9.3 Blogs

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.347153a44635ea01a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=fe91af428efed210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe91af428efed210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.347153a44635ea01a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=fe91af428efed210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe91af428efed210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.347153a44635ea01a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=fe91af428efed210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe91af428efed210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
https://sites.google.com/site/geografiapacfgs/home
http://www.ub.edu/mapaturismecat/ARTS/320.php
http://www.idescat.cat/cat/economia/ecotur.html
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=9
http://www.act.cat/
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GeografiaPACGFS
https://sites.google.com/site/geografiapacfgs/home

9.4 Bibliografia

Corral Marfil, José A; Arano Poggi, Sílvia. (2010).Aproximació a la recerca sobre turisme en les  
universitats catalanes. Universitat de Vic. Facultat d'Empresa i Comunicació.

Treball de recerca sobre el grups de recerca a Catalunya: línia de treball,activitats, investigadors i 
abundant bibliografia de les publicacions dels investigadors.

10 Instruments

Atles del turisme de Catalunya: Mapa nacional de l'oferta i els productes turístics

http://www.ub.edu/mapaturismecat/VISOR/index.html

Eina per elaborar mapes relacionats amb l'activitat turística a Catalunya.

http://www.ub.edu/mapaturismecat/VISOR/index.html
geografiapacgfshttps://sites.google.com/site/geografiapacfgs/home
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11 Metodologia

Identificar la política turística d'una regió.
• S'ha de fer una consulta al Departament d'Empresa i Ocupació del pla general de 

turisme de Catalunya.
• Es relaciona la política amb l'àmbit d'estudi en els termes:

•  de model de turisme,
•  suport administratiu,
•  agències que intervenen,
•  àmbits en que s'aplica i 
• quina despesa o finançament s'associarà a la promoció del turisme.

• Amb el mateix contingut que l'apartat anterior, per a identificar estratègies a escala 
regional i local enfocades la turisme cal afegir els agents locals implicats tant a nivell 
institucional com a privat ( ajuntaments, diputacions, consells comarcals, consorcis i 
agències i oficines de turisme).

Descriure la tipologia de les destinacions.

• La descripció de la destinació requereix de mencionar :
• la tipologia o tipologies de la destinació ( l'oferta).
• Breu descripció geogràfica ( el lloc, la climatologia, alguns paràmetres 

demogràfics com la densitat de població i el tipus d'hàbitat)
• Relació  de  competitivitat  amb  regions  pròximes  o  internacionals 

( adequació a la demanda).Cal mencionar si l'oferta està en competència 
amb altres regions o si bé la complementa.

• Descripció  de  l'oferta  principal  (recurs):  parc  temàtic,  escalada, 
navegació a vela, sol i platja,...

• Descripció del cost d'accedir al recurs: infraestructures de mobilitat i el 
cost per al turista.

• Atractius: relació de serveis i equipaments que donen valor afegit a la 
destinació com museus,hotels, equipaments esportius, carrils bici, punts 
d'informació, wifi, mobilitat,...

• Identificar si el finançament de la promoció i desenvolupament turístic 
prové del mateix territori o hi ha finançament europeu.

Identificar i descriure tipologies de turistes.

• La descripció  de  la  tipologia  de  turista  amb dades  de  conjuntura  es  poden 
obtenir del Frontur i de l'Agència Catalana del Turisme. Cal identificar:

• Rànquing en les destinacions turístiques tant pel volum de turistes que 
rep com per destinació desitjada.

• Per a descriure la tipologia de turista d'una destinació:
• volum de turistes i relació amb l'estacionalitat
• descripció del turistes per tram d'edat, nacionalitat o origen geogràfic en 

el cas del turisme nacional o local.
• despesa mitjana en euros per dia per persona o família.
• Descripció  dels  hàbits  de  consum  durant  l'estança  (pernoctacions, 

alimentació, activitats com visites pel territori,...)
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• També cal una descripció dels hàbits socials: educació,integració ètnica, 
isolació, respecte a la cultura local, participació en els esdeveniments 
locals,...

Descriure l'impacte del turisme en l'economia local i regional.

• Es poden citar el nombre d'empreses del sector, o el nombre d'hotels.
• Es menciona els ingressos per a la regió ( VAB) o per a les famílies i es relaciona amb altres 

sectors productius de l'àmbit d'estudi.
• L'afectació del turisme sobre el cost dels aliments i serveis bàsics a la població resident.

Descriure l'impacte del turisme en l'ocupació laboratorial i regional

• Es comenten els indicadors de població activa en el sector de serveis i la seva variació dins 
de l´àmbit d'estudi.

• Es menciona quina població activa és local i quina és de fora.
• Si es disposa d'informació, es pot mencionar el sou mig.
• Es comenta si el sector afavoreix la formació especialitzada del treballador local ( formació 

professional, universitat o plans de formació), i si afavoreix la contractació de formació i 
prima l'ocupació local.

Descriure l'impacte del turisme en el territori.

• Es fa menció als problemes amb la mobilitat i la seguretat viària.
• També a la concentració massiva en determinats indrets.
• Si es produeixen impactes sobre les recursos hídrics i naturals.
• També aspectes sobre la massificació urbanística i la dispersió dels emplaçaments turístics i 

les segones residències.


	1 Línia de recerca
	2 Sublínia de recerca
	3 Escala de Treball
	4 Propostes per als Treballs de Recerca
	5 Competències Generals del Batxillerat
	6 Competències Específiques de la Geografia
	7 Introducció
	8 Objectius de la Línia de Recerca
	9 Objectius Específics de la Sublínia de Recerca.
	10 Fonts i Recursos per Fomentar la Recerca
	9.1 Informació General:
	9.2 Bases de Dades
	9.3 Blogs
	9.4 Bibliografia

	10 Instruments
	11 Metodologia

