
TEMA 1.  
Introducció a la Geografia 

del turisme i de l‘oci. 
Marc conceptual i fonts.  

Font: nolideatope.blogspot.com  



Els estudis de turisme 



“Amb l'increment accelerat dels fluxos turístics i ingressos 
per turisme en iniciar-se el que s'ha anomenat turisme de 
masses (després de la Segona Guerra Mundial augmenta 
la renda familiar disponible en les societats industrials i el 

temps no laboral), els investigadors comencen a 
interessar-se una mica més, encara que succintament, 

per una activitat que generava cada vegada més llocs de 
treball, que incitava a reclamar més temps lliure per als 

treballadors i que era una alternativa a altres sistemes de 
producció primaris i secundaris en un món que caminava 

cap a la terciarització” 

Font: (ANECA, 2004) 



“El criteri primigeni acceptava el turisme com una part del 
temps lliure que implicava un desplaçament i una estada. És a 
dir, un temps de durada i un espai concret. Va ser, sens dubte, 

un criteri productivista, que entenia que era un temps 
inútil oposat al treball, que es considerava una activitat 
menor, conjuntural -una moda-, que no suscitava, ni mereixia, 

excessiu interès per part dels teòrics. Així, a pesar que la 
comunitat científica reconeixia l'existència d'una forma diferent 
d’utilització del temps, aquesta va ser ignorada entre els grans 

temes d'interès del moment; les activitats no 
productives i especialment les activitats 
recreatives van tenir escàs ressò entre la 

comunitat científica” 

Font: (ANECA, 2004) 



Els estudis de Turisme han canviat molt al llarg de les 
últimes décades:  

TURISME FORDISTA O DE 
MASSES 

CONSOLIDACIÓ DEL 
TURISME FORDISTA O DE 

MASSES 

SUPERPOSICIÓ DELS 
MODELS FORDISTA I 

POSTFORDISTA 

Anys 1940-1960: 
Primera aproximació científica 

al turisme 

Anys 1960-1980: 
Institucionalització dels 

estudis turístics 

Des dels anys 1980: 
Visió transdiciplinar del 

turisme 

Font: (ANECA, 2004) 



EVOLUCIÓ DELS ESTUDIS TURÍSTICS A ESPANYA 

1957 

1960 

1961 

1963 

1980 1996 2007 2010 

* A Espanya, no es va impartir Turisme a la Universitat fins a l'any 1996 
 
* Abans de la consolidació de l'educació reglada, les empreses turístiques 
s'encarregaven de la formació dels aprenents i, al seu torn, aquests eren 
en molts aspectes autodidactes. 

•  La 1a escola de Turisme es va fundar a Madrid l'any 1957: Centro 
Español de Nuevas Profesiones (CENP) de caràcter privat 

 
•  La 2a escola es va fundar a Barcelona l'any 1960, i la 3a a Sevilla el 

1961. 
 
•  Eren 3 anys de formació teoricopràctica 

Font: (Ceballos et al., 2010) 



EVOLUCIÓ DELS ESTUDIS TURÍSTICS A ESPANYA 

1957 

1960 

1961 

1963 

1980 1996 2007 2010 

•  El 1963, per mitjà del Decret de 7 de setembre del Ministeri 
d'Informació i Turisme, naix l'Escola Oficial de Turisme (EOT) 

 
•  Títol dels estudis: Tècnic d'Empreses Turístiques (TET). Els dos 

primers anys eren comuns i el 3r any, d'especialització 

•  1980: Apareix el títol: Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques 
(TEAT) que va estar vigent fins a l'inici dels estudis de Turisme en 
l'àmbit universitari. Equivalia al posterior títol de Diplomat en Turisme 

Font: (Ceballos et al., 2010) 



EVOLUCIÓ DELS ESTUDIS TURÍSTICS A ESPANYA 

1957 

1960 

1961 

1963 

1980 1996 2007 2010 

•  Pel Reial Decret 259/1996, s'inicien els estudis universitaris de 
Turisme. 

 
 Títol dels estudis: Diplomat en Empreses i Activitats Turístiques (DEAT). 

Els estudis tenien una durada de tres anys i s'incloïa una prova de fi de carrera. 

•   El Reial Decret 604/1996 va transformar aquests estudis en la 
Diplomatura en Turisme, vigent fins a l'entrada de l'EEES. 

 
•  Fins a 2010, els estudis universitaris eren diplomatures, de primer 

cicle, encara que algunes universitats van intentar ampliar els estudis 
turístics cap a llicenciatures per mitjà dels títols propis (Alacant, Oviedo, 
Balears o Girona) 

Font: (Ceballos et al., 2010) 



DES DE L'ANY 1996 FINS A L'INICI DE L'EEES ... 

1957 

1960 

1961 

1963 

1980 1996 2007 2010 

•   La investigació va estar molt limitada perquè els estudis eren 
majoritàriament de 1r cicle (o títols propis de les universitats 
implicades) 

 
•  El perfil dels futurs egressats era més empresarial i de gestió, amb 

mancances de formació en planificació i gestió pública del turisme i 
també de guia informador 

 
•  Alguns estudis com LADE incloïen especialitzacions en Direcció 

d'Empreses Turístiques. 
 

Font: (Ceballos et al., 2010) 



AMB L'INICI DE L'EEES ... 

1957 

1960 

1961 

1963 

1980 1996 2007 2010 

•   Amb la Llei Orgànica de 4/2007 de 12 d'abril s'instauren tres cicles 
d'estudis a la universitat: grau, màster i doctorat.  

Font: (Ceballos et al., 2010) 



AMB L'ENGEGADA DE L'EEES... 

1957 

1960 

1961 

1963 

1980 1996 2007 2010 

•   Es dota de més mobilitat els estudiants a Espanya i Europa 
 
•  Més autonomia de les universitats en l'adaptació dels continguts, que 

suposa més especialització dels estudis.  
 
•  Així, es poden crear itineraris més enfocats a les necessitats d'un major 

nombre d'alumnes 
 
•  S'augmenta la càrrega lectiva dels graus. De 196 crèdits impartits en les 

diplomatures, es passa a 240 crèdits (+ 22%) 
 
•  S'afegeix un treball de fi de grau com a requisit imprescindible i les 

pràctiques en empreses turístiques. 

Font: (Ceballos et al., 2010) 



Font: (ANECA, 2004) 



1. El turisme implica desplaçament en l'espai. 
2. El viatge forma part de la mateixa naturalesa del turisme. 
3. El turisme implica una estada no permanent en la destinació. 
4. El turisme es conforma habitualment a partir del llindar de la pernoctació. 
5. Per satisfer les necessitats dels turistes es generen uns serveis i uns productes 
específics. 
6. Hi ha factors de localització i desenvolupament turístic. 
7. El turisme ocasiona espais turístics que poden tenir diferents modalitats no excloents. 
8. El turisme és una activitat no emmagatzenable i intangible. 
9. El turisme es basa en una activitat consumptiva. 
10. El turisme es consumeix en el lloc de producció. 
11. Els turistes poden compartir l'ús de béns i serveis amb la població resident. 
12. L'experiència turística és efímera. 
13. Hi ha destinacions turístiques que condicionen l'elecció dels turistes/consumidors. 
14. Són molts els factors que incideixen en la motivació del turista. 
15. El turisme és una activitat que comporta associats impactes socials, culturals, 
econòmics i mediambientals. 
16. El turisme és un desplaçament per motius que no són estrictament econòmics. 
17. La pernoctació és un dels elements que confereix al desplaçament turístic el caràcter 
d'activitat no ordinària. 

Font: (ANECA, 2004) 

El fet turístic admet diverses interpretacions i objectes 
d'estudi 



Treball en grups 
 
Una vegada escollit l'objecte d'estudi de la llista anterior, 

heu de treballar en grups reduïts per a: 
 
-  explicar el significat de l'enunciat amb les vostres 

pròpies paraules a la resta de companys 
 
-  definir quines disciplines acadèmiques poden ocupar-

se d'aquests estudis 



Elements de la geografia  
del turisme 



El nombre de turistes superarà els 1.000 milions 
enguany al món, diu l'OMT 

   
Aquesta pujada té lloc malgrat la crisi a Europa, la regió que acapara la 
meitat de les eiides i entrades de turistes al món, segons va explicar en 

roda de premsa a Quito el secretari general de l'OMT, Taleb Rifai. Va 
explicar que enguany s'ha sentit una caiguda "espectacular" de visitants 
europeus a Xina i el mateix ha ocorregut a Tailàndia, Indonèsia, Índia i 
Amèrica Central i del Sud. En el seu lloc, els europeus han triat passar 
les seues vacances dins del mateix continent, la qual cosa es nota a 

Espanya, per exemple, que enguany podria rebre més de 58 milions de 
visitants estrangers, segons càlculs del seu Govern. Rifai va dir a Efe que 

el turisme és "l'únic sector que porta bones notícies" a l'economia 
espanyola. 

 
Font: El País (12-09-2012) 



Quina diferència hi ha entre oci, 
turisme i recreació? 
 
Què és el turisme? 
 
Com definim el turista? 
 
i l'excursionista? 
 
i el viatger? 



Turisme, oci i recreació 
-  És difícil definir els 

individus d'una 
societat amb una 
sola característica, 
per la qual cosa és 
necessari utilitzar els 
conceptes d'oci i 
recreació per a 
comprendre el 
fenomen turístic. 

 
-  Recreació i turisme 

estan inclosos dins 
del concepte d'oci 

 
-  El turisme implica 

una mobilitat i 
circulació temporal 
(des d'un dia a un 
període superior de 
temps) 

Font: Lew et  al., 2004, p 4) 



Font: Lew et  al., 2004, p 4) 

Turisme, oci i recreació 
-  El turisme 

contitueix una 
forma de 
mobilitat 
temporal amb 
finalitats d'oci 

 
-  El turisme és 

una pràctica 
social difícil de 
delimitar 

 



"El turisme comprèn les activitats que 
realitzen les persones durant els seus 

viatges i estades en llocs 
diferents del seu entorn habitual, per un 
període de temps consecutiu inferior a 

un any amb finalitats d'oci, per negocis i 
d'altres"  

 
(OMT, 1991) 

Turisme 



“El conjunt de tots els negocis que 
directament proveeixen de béns i 

serveis per a facilitar els negocis, les 
activitats d'oci i la diversió de les 
persones que es troben lluny de 

l'ambient de la seua llar"  
 

(Smith, 1983, p 183) 
 

Font: Lew, 2004 

Turisme 



Font: Pla nacional Integral de Turisme. www.tourspain.es 
 
(9) Percentatge de persones que van contestar “Espanya” en preguntar-los 
quina destinació turística els ve al cap quan pensen a viatjar a l'estranger. 

La marca turística “Espanya” als països on és capdavanter 

País 
Posició de Espanya com 

a destinació turística 
elegida 

Notorietat de la marca 
turística Espanya 

Regne Unit 1r 50,5% 

Alemanya 1r 40,2% 

França 1r 38,5% 

Holanda 1r 35,2% 

http://www.tourspain.es/
http://www.tourspain.es/


Turista 
- El turista és l'individu que abandona la seua llar de manera temporal amb 

la intenció de visitar un altre lloc amb diverses finalitats.  
 
- El turista realitza dues accciones bàsiques: el viatge en si mateix i l'estada 

(incloses les activitats) en el lloc de destinació. 
 
-  L'estada en destinació és temporal i de durada limitada. El turista té la 

intenció de tornar al seu lloc de residència en dies, setmanes o mesos.  
 
-  Les destinacions són visitades amb una finalitat diferent a la d'establir la 

seua residència de manera permanent o buscar treball. 
 
-  L'estada mínima del turista serà d'una nit i la màxima d'un any. 

Font: Cooper et al., 1998  



Excursionista 

-  Persona que viatja i s’està menys de vint-i-quatre hores 
en la destinació. VIATGE CURT 

 
-  Realitza una excursió d'un dia només (excloent-ne 

l'allotjament) 
 
-  “S'hi inclouen els passatgers de creuers, a les 

tripulacions, tripulacions que no resideixen al país 
visitat, però s'hi estan durant el dia i els visitants que 
durant el dia arriben a un lloc, però no s’hi quden ni hi 
pernocten” (Quesada, 2000, p 7) 



Viatger 

- “L'OMT entén per viatger qualsevol persona 
que viatge, independentment dels motius i 
durada que tinguen aquests desplaçaments 
(...) S’hi inclouen tant els turistes com els 
excursionistes i altres persones no incloses en 
les estadístiques del turisme (immigrants, 
diplomàtics, refugiats, passatgers en trànsit, 
etc.)”  

 
(Quesada, 2000, p 8) 



Els elements del sistema turístic   



Elements del sistema turístic 

1.- Els turistes com a 
consumidors que 
decideixen: condicionats 
pel seu nivell socioeconòmic, 
mitjans de comunicació i 
operadors turístics. OBJECTE 
FINAL DEL SISTEMA TURÍSTIC 

2.- Els mecanismes 
públics i privats:  
promocionen els recursos 
turístics per convertir-los en 
productes 

Font: (Vera et al., 2001, p 70-71) 



Elements del sistema turístic 

3.- Els sistemes de 
transports, 
connectivitat i mobilitat 
turística: organitzen els 
viatges entre els espais 
emissors i receptors 

4.- La destinació 
turística o territori: 
posseeix un prestigi reconegut 
en els escenaris de gran 
competència per a atraure 
fluxos turístics. 

5.- Els recursos de 
tracció turístics: són les 
peces motivadores de la 
circulació del sistema turístic 

Font: (Vera et al., 2001, p 70-71) 



Elements del sistema turístic 

6.- La societat local: que 
participa o decideix dels 
impactes econòmics i culturals 
que origina la dinàmica turística 
al seu propi territori. 

7.- L'oferta de serveis 
que fan possible que els 
recursos puguen ser 
consumits i 
comercialitzats per la 
demanda turística 

8.- Les infraestructures i 
equipaments d'accessibilitat, 
hidrològiques i generals que 
articulen el territori 

Font: (Vera et al., 2001, p 70-71) 
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