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OBJECTIVOS DE LA PRESENTACIÓ:  
 
- Analitzar l'evolució de les activitats turístiques a 
Benidorm  
 

- Utilitzar aquesta ciutat costanera espanyola com un 
exemple de l'evolució del turisme de sol i platja a 
Espanya 
 

- Realitzar un recorregut evolutiu d'aquesta ciutat i la 
importància que ha tingut en l'economia regional 
 

- Analitzar el passat, present i futur de Benidorm com la 
capital turística de la Costa Blanca 

L'evolució del turisme a Espanya.  
L'exemple de Benidorm (Alacant)  



Benidorm 





- és una de les destinacions turístiques de sol i platja 
més tradicionals de la costa mediterrània d'Espanya 
 

- és un bon exemple per a estudiar el fenomen turístic 
espanyol 
 

- és una ciutat amb quasi 80.000 habitants amb 1.748.564 
visitants i 10.495.788 pernoctaciones (dades de l'any 
2012)  
 

- és el lloc amb major densitat de gratacel per habitant 
del món i el segon, després de Nova York, en densitat per 
metre quadrat.  
 

- posseeix l'hotel més alt d'Europa (Hotel Bali ****) 



Fotografia cedida per l'Ajuntament de Benidorm. 



Climograma de Benidorm
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1. Benidorm 
té un clima 
suau durant 
tot l'any 

Fotografia cedida per l'Ajuntament de Benidorm. 



Empreses internacionals 4
Empreses nacionals 4
Empreses benidormeres (escala region 30,4
Empreses locals 12
Hotels independents 49,6

Estructura hotelera en benidorm en el 
any 2009
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Font: Elaboració pròpia amb dades de Vera, Rodríguez and Capdepón, 2010. 

2. Hi ha una base local d'empresaris molt potent 



3. Relacions empresarials duradores i estables entre 
els hotels de Benidorm i els principals països 
emissors de turistes: Regne Unit, Holanda, Noruega, 
… 

“Benidorm” sèrie de la BBC 



4. Oferta complementària abundant i ben dissenyada 

Parcs  
temàtics 

Fotografies cedides per l'Ajuntament de Benidorm. 



Camps de golf Potent indústria de 
restauració 

Font: www.realbenidorm.net 

Font: Benidorm en xifres, 2012. 

Fotografia cedida per l'Ajuntament de Benidorm. 

4. Oferta complementària abundant i ben dissenyada 
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Font: www.rh-hotels.co.uk   

Benidorm palace. Obert en 1977 
Font: blog.ilovecostablanca.com  

Espectacles de música i dansa 

4. Oferta complementària abundant i ben dissenyada 
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Oferta d'oci

0

10

20

30

Discoteques Sala de jocs Bingos Sales de
cinema

Parcs
temàtics

Circ Mini golf

Unidades

Font: Benidorm en xifres, 2012. 

4. Oferta complementària abundant i ben dissenyada 



5. Destinacions complementàries als voltants 

Font: http://www.noticiasdot.com 

Font: www.guadalest.es/ 

Font: http://www.lasfuentesdelalgar.com 





Població de Benidorm
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Fotografia cedida per l'Ajuntament de Benidorm. 



Abans de la dècada 
de 1950 Benidorm 
era un petit poble de 
pescadors. 
 
1950: Comença el 
turisme nacional de 
masses en el 
municipi 
 
1952: Tanca una de 
les almadraves de 
tonyina més grans 
del poble 

Crisi del turisme de 
balnearis de l'alta 
societat europea 
 
Després de la 
Segona Guerra 
Mundial: les 
economies dels 
països d'Europa 
occidental es 
recuperen 
progressivament, la 
qual cosa suposa 
un gran increment 
de viatges turístics 
internacionals 

1939: Fi de la 
Guerra Civil 
espanyola 
 
1939-1975: 
Dictadura de 
Franco 
 
1953: Acords 
entre els Estats 
Units i Espanya 



1956: Primer Pla 
General de Benidorm 
 
Fins al 1959: 4 nous 
hotels obrin a 
Benidorm 
 
1959: s'inaugura el 
Festival de la Cançó 
de Benidorm 
 
1959: L'alcalde de 
Benidorm permet l'ús 
del bikini en les 
platges del municipi 

Increment del turisme 
de masses de sol i 
platja en les costes 
franceses, italianes i 
espanyoles 
 
1964: Espanya es 
converteix en el primer 
país receptor de 
turisme del món 
 
1957: 30.000 turistes 
volen des del Regne 
Unit a València amb la 
companyia British 
European Airways 
amb destinació final a 
Benidorm 

1959: Acords entre 
l'Oficina per a les 
Relacions amb els 
Estats Units d'Espanya 
i l'administració 
internacional de 
cooperació d'Estats 
Units 
 
En 3 anys, els Estats 
Units fan un préstec de 
més d'1,9  milions 
d'euros per al 
desenvolupament del 
turisme a Espanya 
 
La cadena hotelera 
Hilton entra en el 
mercat espanyol 



Fotografia cedida per l'Ajuntament de Benidorm. 



Tipologia 
constructiva 
proposada en 
el primer Pla 
General de 
Benidorm de 
l'any 1956 

Fotografies cedides per l'Ajuntament de Benidorm. 



Fotografia cedida per l'Ajuntament de Benidorm. 



Obertura de nous hotels a Benidorm (unitats)
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Font: elaboració pròpia amb dades de Vera, Rodríguez and Capdepón, 2010. 



Fotografia cedida per l'Ajuntament de Benidorm. 



1962: Construcció 
de la plaça de 
bous de  
Benidorm. 
 
1963: Segon pla 
general de 
Benidorm que 
augmenta l'altura 
dels gratacels i 
una densitat 
d'hàbitat menor 

1959: Pla 
d'estabilització 
- Més flexibilitat 
econòmica 
- El mecanisme de 
canvi de divisa es 
torna més real  
 

El turisme nacional 
es més escàs per la 
baixa capacitat de 
despesa del 
espanyols 

Els turistes 
estrangers 
arriben amd els 
seus cotxes a 
Espanya 
 
Per al seua 
localització 
geogràfica, 
Catalunya és la 
primera regió a 
rebre més 
turistes 



1970: s'obri 
l'aeroport d'Alacant  
 
1975: es construeix 
l'autopista que 
comunica Alacant i 
Benidorm 
 
1985: s'obri el parc 
temàtic 
d'Aqualandia 
 

1964: Espanya 
supera a Itàlia i es 
converteix en el país 
més turístic del món  
 
Espanya se centra a 
atraure turisme de 
masses procedent 
d'Europa i del mateix 
país 
 
Des dels anys 
seixanta: la imatge 
del turisme a Espanya 
es basa en 
estereotips culturals i 
religiosos 

Espanya ofereix als 
turistes europeus 
una millor relació 
qualitat-preu més 
econòmica els seus 
veïns italians i 
francesos (per al 
turisme massiu) 
 
Augmenta la 
inversió 
d'empresaris i 
turistes europeus en 
la compra de cases 
i terra barates en les 
àrees turístiques  





Les companyies 
turístiques 
internacionals 
acaparen el 
mercat espanyol 
 
Els tour 
operadors 
controlen una 
gran part de 
l'oferta hotelera i 
de diversos 
productes i 
serveis turístics 

1975: començament 
de la democràcia 
 
1986: Entrada 
d'Espanya en la UE 
 
En les últimes 
dècades, el turisme ha 
estat trasferit als 
goberns regionals: 
l’objectiu es millorar la 
qualitat de la oferta 

Des dels anys  
vuitanta, prop del 
80% de l'oferta 
hotelera segueix 
oberta a l'hivern 
promovent només 
la part del SOL  del 
producte “sol  i 
platja”.  
 
La demanda la 
conformen jubilats 
espanyols i 
europeus 



“El sol passa l'hivern 
a Benidorm i la brisa 

hi passa l'estiu” 

Fotografia cedida per l'Ajuntament de Benidorm. 



Fotografia cedida per l'Ajuntament de Benidorm. 



Habitants censats en el període 1997-2011 
Total 

Estrangers 

Espanyols 

Font: 
Benidorm 
en xifres 
2012 



Total 

Turistes  
nacionals 
Turistes  
estrangers 

Evolució de turistes en el període 1997-2011 

Font: 
Benidorm 
en xifres 
2012 



- Molts exturistes d'Europa occidental s'han convertit en residents 
als voltants de Benidorm 

- 2000: Obertura del parc temàtic Terra Mítica  
 
- 2000: Obertura dels parcs temàtics Aqua Natura i Terra 
Natura 
 
- Des de l'any 2005, Benidorm ha cobert el nínxol de mercat 
dels hotels de luxe amb 1.024 habitacions en hotels de cinc 
estreles 

- Part de l'oferta hotelera ha sigut renovada i molts hotels han 
augmentat la seua categoria.  
 
- Els turistes britànics són el principal mercat de Benidorm, seguit 
del mercat holandès i danès. En els últims anys ha augmentat 
significativament el turisme polonès i rus.  
 



Font: https://maps.google.es 

Suburbanisation around Benidorm... 



En l'última decada, internet ha obert noves 
possibilitats en la venda directa de productes turístics: 
    - no tanta dependència dels operadors turístics 
    - Molts turistes britànics reserven les vacances 
directament per internet 
 
 
 
NOVES TENDÈNCIES A BENIDORM: 
-Reconversió de l'excés d'oferta hotelera en 
apartaments o oficines  
- Augment de l'accessibilitat i seguretat dels edificis 
més antics 



1* 
5***** 

2** 

4**** 

3*** 

Categoria hotelera en el període 1997-2011 
Font: 
Benidorm 
en xifres 
2012 





Recogida de residuos sólidos (2012) 
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Taxa mensual d'ocupació hotelera en Benidorm 
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Font: Benidorm en xifres, 2012 



Taxa anual d'ocupació hotelera
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Font: www.ine.es 



Font: Benidorm en xifres, 2012. 

Oferta d'allotjament (2012)
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Fotografia cedida per l'Ajuntament de Benidorm. 



- Benidorm està incrementant la venda directa a través d‘Internet i 
altres mitjans amb la finalitat d'evitar la dependència amb 
operadors turístics internacionals. 
 

- Benidorm ha mantingut un hàbitat d'alta densitat mentre que 

els municipis limítrofs i 
propers han 
desenvolupat una forta 
suburbanització amb 
finalitats turístiques i/o 
de residents europeus 
(“residencialistes”) 

Fotografia cedida per l'Ajuntament de Benidorm. 



- Canal Historia: http://www.youtube.com/watch?v=scxqybx8lxi 

- Benidorm en xifres (2012). 
 
- Pellejero Martínez, C. (2002): La política turística en l'Espanya del 
segle XX: una visió general, Història contemporània, nº 25, 233-265 
pàg.   
 

-Sánchez Sánchez, I. (2001): L'auge del turisme europeu en 
l'Espanya dels anys seixanta, Arbor CLXX, 669, 201-224 pàg.  
 

- Vera Rebollo, JF; Capdepón, M. (2010): Reestructuració i 
competitivitat en destinacions madures de sol i platja: la renovació 
de la planta hotelera de Benidorm. Disponible en línia: 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/14180 



Ana Espinosa Seguí 
Ana.espinos@ua.es 
Departmento de Geografia Humana 

L'evolució del turisme a Espanya.  
L'exemple de Benidorm (Alacant)  
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