
TEMA 3.  
Models geogràfics en el 

desenvolupament turístic: 
principals focus i fluxos 

turístics 



un fenomen econòmic 

una pràctica social 

un fenomen ESPACIAL 

un fenomen temporal 

1. És un fénómen socioeconòmic lligat 100 % al territori 
 

2. És un fenomen en ple creixement 
 

3. És un fenomen canviant i que s'està transformant contínuament 
 

4. Contínuament nous individus participen activament en nous territoris, tant en els països 
tradicionals com en els països d'economies emergents 
 

5. És un dels pocs fenòmens econòmics no lligat a les economies d'aglomeració 
 

6. Està profundament lligat als cicles econòmics 



Font: Panorama OMT del turismo internacional, 2013. 



Tendències  
globals 

Tendències  
sociodemogràfiques 

Tendències  
culturals 

Tendències  
econòmiques 

Tendències  
polítiques 

Es preveu 
un 

creixement 
positiu del 

turisme, tant 
des del punt 
de vista de 
la demanda 

com de 
l'oferta. 

Envelliment 
generalitzat de 

la població, 
sobretot 

europea, i 
envelliment de 

la demanda 
turística. 

 
Augment de 

famílies 
tardanes i de 

turistes 
independents 

sense 
càrregues 
familiars. 

Més exigència 
dels turistes: 

millor qualitat de 
la informació, 

qualitat de 
l'entorn, 

personalització 
dels viatges, 
diversificació 
emocional, 

posicionament 
actiu del turista, 
més sensibilitat 
mediambiental. 

Aparició de 
nous centres 

turístics, 
increment de 

la renda 
familiar 

disponible per 
a viatjar, 

millora dels 
sistemes 

d'informació, 
de transport i 

de 
màrqueting. 

Pervivència 
del 

terrorisme, 
guerres i 
desordre 
social. 

 
Est 

d'Europa 
integrat com 

una regió 
amb alt 

potencial 
turístic. 

Font: Proposta de Torres Bernier (1996) publicada en (Vera et al., pp 102, 2011) 





Font: Panorama OMT del turismo internacional, 2013. 
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1.- Factors del desenvolupament turístic i factors de localització del 
turisme 
 
2.- Factors espacials 
 
3.- Factors ambientals (naturals i culturals) 
 a) Recursos territorials: els factors de localització  
 b) Recursos geonaturals i localització del turisme 
 c) Recursos geoculturals i localització de turisme 
 
4.- Factors socioeconòmics i polítics 
 
 
(Classificació de Vera et al., 2011) 



Factors de localització espacial (Classificació de Vera et al., 2011) 

Factors del desenvolupament turístic i factors de localització del turisme 

Recursos territorials 
Oferta 

turística 

Producte 
turístic 

Consum in 
situ, no es 

pot 
desplaçar la 

matèria 
primera 

És el 
consumidor qui 

ha de 
desplaçar-se 

RECURS TURÍSTIC: tots els elements naturals, activitats 
humanes o la combinació d'elements naturals i humans que 
puguen promoure desplaçaments per motius d'oci. Elements 
tangibles i intangibles que tenen capacitat potencial, sols o en 
combinació amb altres elements de generar interès per part dels 
viatgers 
 
PRODUCTE TURÍSTIC: combinació de prestacions i elements 
tangibles i intangibles que ofereixen uns beneficis al client com 
a resposta a determinades expectatives i motivacions. És la 
realitat integrada que capta o percep la demanda turística i que 
no es compon d'un sol element, sinó que comprèn un conjunt de 
béns, serveis i entorns que utilitza el turista (Vera et al., pp 88, 2011)  



Factors de localització espacial (Classificació de Vera et al., 2011) 

Factors del desenvolupament turístic i factors de localització del turisme 

Atenent al seu volum i qualitat,  
hi ha una concentració espacial  

puntual o zonal dels  
recursos turístics en el planeta 

Però... Per què algunes àrees es desenvolupen i altres no, encara que 
compten amb els mateixos recursos? 
Per què les cronologies són diferents? 
 

La turistificació dels recursos està influïda per: 
a) factors espacials  
b) Factors ambientals (naturals i culturals) 
c) Factors socioeconòmics i polítics 



Factors de localització espacial (Classificació de Vera et al., 2011) 

Factors espacials 

El turisme exigeix un desplaçament geogràfic que es pot interpretar des de diversos 
punts de vista:  
 
* L'ACCESSIBILITAT ESPACIAL (vivim en un espai no isòcron) 
- distància/cost 
- distància/temps 
- distancia/existència de connexions de transport (i qualitat d’aquestes) 
- accessibilitat de mercat (proximitat a centres emissors de la demanda) 
 

* L'ACCESSIBILITAT CULTURAL 
- llengua de la destinació turística 
- règim polític imperant en el lloc turístic 
- capacitat econòmica de despesa 
- accessibilitat cultural del turista per a visitar recursos turístics i provar productes o 
serveis  
 

* ACCESSIBILITAT RELATIVA 
- Considerant la seua proximitat o llunyania respecte als principals espais de la 
demanda turística, tant en quilòmetres, com en temps i cost econòmic 



Factors de localització espacial (Classificació de Vera et al., 2011) 

Factors ambientals (naturals i culturals) 
RECURSOS GEONATURALS 

“Arribant a la platja assolellada” de Jean Tierant 
Font: http://www.painting-palace.com/es/paintings/36940  

- Els recursos geonaturals estan conformats pels elements d'origen natural que 
poden actuar com a factors de localització de les activitats turístiques en el territori 
 

- Són percebuts com un conjunt indivisible pels turistes, encara que CLIMA, AIGUA, 
VEGETACIÓ I RELLEU estructuren el conjunt de recursos per a oferir una major 
atractivitat al territori potencialment turístic 

- La interrelació d'aquests tres 
recursos pot provocar 
l'estacionalitat de l'activitat 
turística 
 

- Cal tenir en compte 
l'estacionalitat diferent entre 
tots dos hemisferis 

http://www.painting-palace.com/es/paintings/36940
http://www.painting-palace.com/es/paintings/36940
http://www.painting-palace.com/es/paintings/36940


Factors de localització espacial (Classificació de Vera et al., 2011) 

Factors ambientals (naturals i culturals) 
RECURSOS GEOCULTURALS 

- Són els recursos patrimonials 
amb els quals compta un territori 
 

- Es poden diferenciar en dos 
grans subgrups: 
a) Recursos LITOM: restes 
arqueològiques, monuments 
històrics, museus, temples 
sagrats, etc.  
b) Recursos ANTROPOM: 
artesania, folklore, festes 
populars, gastronomia etc. 
c) Recursos paisatgístics: 
paisatges culturals, modificats 
per l'home 

Vinyers de La Rioja 
Font: http://www.viajejet.com/fotos-paisajes-de-espana/vinedosrioja/  
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Factors de localització espacial (Classificació de Vera et al., 2011) 

Factors socioeconòmics i polítics 

-Infraestructures de comunicació 
 

- Estructura receptiva 
 

- Infraestructura de serveis 
 

- Recursos humans i recursos 
financers (endògens o exògens) 
 

- Situació geopolítica 
 

- Política turística 
 

- Factor “moda” d'una destinació 
turística 
 

Font: www.ryanair.com 



Els espais de destinació turística són llocs en els quals 
conviuen:  
 
- activitats de producció i de consum 
 

- població resident i visitant  
- la imatge local del territori però també la imatge 
idealitzada per als visitants, simplificada i seleccionada 
per i per als visitants per autòctons i els propis turistes 





“Un àrea de característiques més o menys homogènies, amb certa 
densitat de freqüentació turística i, sobretot, amb una imatge que la 

caracteritza i identifica, normalment a escala intraestatal”  
(Vera et al., 2011) 

TIPUS DE REGIÓ TURÍSTICA (segons Smith, 1989):  
- els àmbits espacials considerats a priori amb una activitat turística similar 
- les regions homogènies 
- les regions funcionals  



Creada en 
1962 al costat 
de Saint 
Tropez 

Creat en 1995 en el 
municipi de la Pineda 
(Tarragona) 

Creada en 1964 a la Val 
d'Aran (Pirineu català) 

Fundada el 10 d'agost de 1971 





 MODEL DE MIOSSEC 
(1997) 
 

- Útil per a analitzar les destinacions 
turístiques de nova creació 
 

-  Aproximació evolutiva de caràcter 
regional 
 

-  Com més s'expandeix la perifèria 
turística, es desenvolupa un 
sistema jeràrquic cada vegada més 
complex de destinacions 
vacacionals i xarxes de transport, i 
els turistes i els residents locals 
modifiquen la seua conducta 
 

5 fases:  
0) Fase preturística 
1) Fase pionera 
2) Fase de desenvolupament 
3) Fase d'organització 
4) Fase de saturació Font: (Vera et al, 2011) 



 MODEL DE 
CHADEFAUD(1987) 

 
- 3 grans moments: 

 
1.- Fase de creació del producte 
 
2.- Fase de maduresa del producte 
 
3.- Fase d'obsolescència del producte 
 
POSSIBLE FASE 4 de mutació o 

reconversió del producte Font: (Vera et al, 2011) 



Font: (Vera et al, 2011) 

 MODEL DEL CICLE DE 
VIDA DE BUTLER (1980) 

 
- El model més utilitzat pels 

investigadors del turisme 
 

- Es basa en les pautes de 
comportament de la demanda i en 
la capacitat de càrrega de les 
destinacions turístiques 
 

- Evolució de sis fases: 
descobriment, inici, 
desenvolupament, consolidació, 
estancament i post-estancament 
(amb diversos escenaris possibles) 

 



Crítiques al model de cicle de vida del turisme Butler 

Butler es va defensar d'aquestes crítiques amb tres raonaments:  
1.- DINÀMIQUES: les dinàmiques turístiques es troben totalment lligades als gustos 
fluctuants de la demanda. I a més, les destinacions turístiques mateix poden canviar 
per a adaptar-se a la competència d'altres destinacions. 
 
2.- CAPACITAT: les destinacions turístiques persegueixen economies d'escala que 
els permeten ampliar la seua capacitat i així, captar més turistes. Açò provoca una 
expansió en el mercat, per la qual cosa moltes vegades s'excedeix la capacitat de 
càrrega del territori i comença l'espiral de degradació.  
 
3.- GESTIÓ: per a evitar caure en el declivi i rejovenir el model de la destinació 
turística, és necessari gestionar bé el model perquè aquesta reconversió del model 
no sol arribar de forma espontània a la destinació.  
 
Font: (Vera et al., pp 229, 2011) 

Les destinacions turístiques no són productes, i estan conformats per diversos elements que 
posseeixen els seus propis cicles d'evolució 
 
Quan arribem a l'estancament d'una destinació turística? Com es pot mesurar? Amb quin 
parametres? Pèrdua d'imatge? Saturació de l'oferta? 



Font: (Vera et al, 2011) 



Tendències i projeccions turístiques fins a 2030 

Font: Panorama OMT del turismo internacional, 2013. 



Principals fluxos 

Principals àrees de 
creuers 

Principals estats emissors 

Principals estats receptors 

Regions que concentren 80% dels 
turistes del món 

ciutat 
país 
Lloc o 
regió 

Amb alta 
freqüentació 
turística 



Principals destinacions turístiques del món 

(1) TF: Arribades de turistes internacionals a les fronteres (exclosos els visitants del dia);  
TCE: Arribades de turistes internacionals a establiments turisticos col·lectius. 

Font: Panorama OMT del turismo internacional, 2013. 



Principals àrees receptores i quota del mercat turístic 

Font: Panorama OMT del turismo internacional, 2013. 



Font: Panorama OMT del turismo internacional, 2013. 
 
VPA: Visita a Parents i Amics 



- No existeix una lògica de fluxos d’emissió selectiva de turistes des dels països 
de les principals economies d'Europa, Amèrica, Àsia i Pacífic. 
 

- Les regions europea i nord-americana posseeixen doble funcionalitat: l'emissió i 
recepció de turistes. 
 

- L'augment de la renda disponible de moltes economies emergents ha modificat 
el mapa mundial de fluxos turístics, afegint els rics d'Àsia, Europa Oriental, Orient 
Mitjà, Àfrica i Amèrica Llatina. 
 

- Europa segueix sent en l'actualitat la major regió emissora del món, generant 
més del 50 % de la recepció de turistes internacionals del món. Segueixen Àsia, 
pel fort increment de la Xina i Tailàndia, les dues Amèriques, Orient Mitjà i, en 
últim lloc, Àfrica.  
 

- Més del 90 % dels turistes resideixen en els països d'economies més riques 
 
- El restant 10 % procedeix de les classes més acomodades dels països 
d'economies emergents. 



- Els europeus continuen viatjant a Europa principalment 
 

- Existeix una relació directa entre la conformació de les destinacions 
tradicionals turístiques en els països occidentals i de l'expansió de noves 
destinacions turístiques en els països d'economies emergents. 
 

- La gran majoria dels turistes en noves destinacions emergents procedeixen del 
Primer Món. 
 

- És a dir, els principals focus emissors del món procedeixen d'Europa (i en 
menor mesura Àsia i Amèrica del Nord) amb destinació en el mateix continent i 
la resta del planeta.  
 

- El turisme de sol i platja seguirà sent el preferit dels turistes, sobretot per 
l'àmplia varietat de destinacions consolidades i emergents de què es disposen. 
 

- Les destinacions consolidades i madures hauran de tenir en compte la millora 
de la qualitat i la innovació turística, enfront de noves destinacions que es 
modulen “a la carta“ dels visitants. 



- Les principals regions urbanes europees són també els principals focus emissors 
de turistes, encara que també existeixen grans focus aïllats al voltant de grans 
ciutats com Madrid, Barcelona, Viena, Estocolm, Copenhaguen, la Vall del Po a 
Itàlia, entre altres. 
- Concentren la més densa xarxa aeroportuària d'Europa 
- Grans regions urbanes del sud-est asiàtic  
- Ambdues costes nord-americanes 
- Moscou i Sant Petersburg a Rússia,  
- Mèxic Districte Federal 

- Noruega, Luxemburg i Suïssa són tres països amb un molt elevat poder 
adquisitiu, amb monedes molt fortes que poden permetre's realitzar més turisme 
internacional que nacional, encara que posseeixen un baix volum demogràfic. 
- Argentina i Brasil a Amèrica Llatina 
- Sud-àfrica   



Font: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/co
hesion4/pdf/4cr_en.pdf  
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Font: 
http://www.espon.eu/export/sites/default/documents/publications/mapsofthemonth/
momsept11/mom_09-2011.pdf  
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Font: www.easyjet.com 



Font: www.ryanair.com 



- Materials de l’assignatura “Recursos territoriales turísticos” de 2n de la 
Diplomatura en Turisme de la Universitat de Salamanca. Disponible en 
http://web.usal.es/~a13004/Recursos%20Territoriales08_09/TEMA%203/PP
T%20TEMA%203%20-%20Distribucion%20espacial%20del%20turismo.pdf  
 
-Smith, (1989): Tourism analysis, editorial Longmann, 336 pàgs. 
 
- Panorama OMT del turismo internacional, 2013. 
 
- Vera Rebollo, JF; López Palomeque, F; Marchena, M. i Antón Clavé, S. 
(2011): Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos, 
col.lecció Crónica, editorial Tirant lo Blanch, pàgs 473. 
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