
TEMA 5 
Aproximació a les tipologies 

turístiques postfordistes (turisme 
rural, cultural, sostenible, actiu, etc.). 



“Els europeus tenen cada vegada més vacances, però amb 
una durada mitjana cada vegada més curta, cosa que 

reflecteix una major fragmentació de les estades, 
fragmentació que comporta major diversitat en l'ocupació de 
les vacances i l’atenció a una demanda d'oci que permeta 

activitats esportives, gaudir de la naturalesa o, simplement, 
descansar. Aquest interès per l'oci actiu, estimulat per la 

premsa i la medicina preventiva, és una part de la forma de 
vida de la majoria dels europeus i no europeus” 

 
Comissió Europea (COM/90/438)  



En les últimes dècades, les tipologies turístiques 
tradicionals han patit: 
 
- l'estacionalitat 
- la massificació de les destinacions turístiques 
- la baixa qualificació de l'oferta 
- la baixa competitivitat 
- la poca diversificació de l'oferta turística 
- la pèrdua progressiva de l'atractiu turístic i de 
l'originalitat de les destinacions 



En les últimes dècades, les tipologies turístiques 
tradicionals han patit: 

 

- la desacceleració del creixement turístic 
- la fluctuació de les arribades de turistes  
- la pèrdua de la qualitat de l'experiència turística 
- l'ampliació de la bretxa econòmica entre diversos turistes 
(pèrdua de poder adquisitiu de molts turistes i ampliació del 
grup de turistes amb molt alt poder adquisitiu) 
- la creixent sensibilització dels actors turístics, tant de la 
demanda com de l'oferta, pel medi ambient 



Apareixen noves tendències ALTERNATIVES en turisme: 
- Nova demanda per passar les vacances d'una forma diferent, 
allunyats d'àrees saturades i en destinacions no turístiques. 
 

- Més conscienciació per a promoure el desenvolupament endogen 
dels territoris; els turistes inverteixen temps i diners en entorns locals 
promoguts per capital local o regional. 
 

- Retorn a la natura, les tradicions, als processos naturals i al consum 
de productes locals.  
 

- Major sensibilitat pels entorns naturals, amb major qualitat ambiental.  
 

- Els viatges de cap de setmana, city breaks i ponts guanyen major 
rellevància en la gestió del temps vacacional dels turistes. 
 

- Es considera que el turisme rural pot ser una eina que impulse les 
economies dels espais rurals. 

Font: (García Henche, 2003) 



Les noves tipologies de turisme alternatiu 

- En general, busquen minimitzar l'impacte sobre el medi ambient. 
 

- Es persegueix la sostenibilitat ecològica i cultural de la comunitat 
receptora. No danya la cultura de la comunitat que acull els 
turistes, anima a respectar les realitats culturals que formaran part 
de l'experiència dels turistes a través de cursos de formació i de 
l'organització de trobades. 
 

- Promou la creació d'infraestructures i, per tant, el creixement 
econòmic quan i on siga possible, tenint en compte la capacitat de 
càrrega del territori.  
 

- Intenta preservar, protegir i augmentar la qualitat de la base de 
recursos que tan fonamental resulta per al turisme mateix. 

Font: (Wearing i Neil, 2000, pp 25) 



Turisme de masses Turisme alternatiu 
Turisme costaner d'alta densitat Turisme dispers, de baixa densitat 

Gran escala i integrat Petita escala i domèstic 
Propietat multinacional Propietat local, familiar. Petits negocis 

Volum de mercat alt Volum de mercat baix 
Existeix un mercat dominant No hi ha un mercat dominant 

Activitats: aigua, platja i vida nocturna Activitats: cultura i natura 
Estacionalitat: estiu No hi ha estació dominant 

Domini econòmic del sector turístic Domini econòmic de sectors 
complementaris 

No retenció dels beneficis Retenció dels beneficis 

Font: (García Henche, 2003, pàg 48) 

DIFERÈNCIES PRINCIPALS ENTRE TIPUS DE TURISME 



Turisme interior Turisme exterior o 
internacional 

Turisme de platja Turisme de muntanya 

Turisme rural Turisme urbà 

Turisme de masses Turisme minoritari 

Turisme de luxe Turisme barat 

Turisme organitzat o en grup 
Turisme individual 

 

Turisme passiu Turisme actiu 

Font: (Palomeque, 1994) 

Tipus de turisme contraposats 



Font: (Palomeque, 1994) 

Tipologies relacionades amb productes comercialitzables 
 
Podem classificar les diverses tipologies turístiques atenent a:  
 
- Densitats i intensitats del fet turístic 
 
- Condició de l'espai geogràfic (geonatural, geocultural, etc.). Quins recursos 
són utilitzats i en quin grau per a oferir als visitants i crear una oferta turística. 
 

Moment evolutiu / fases / periodització. Atenent a la fase en què es trobe el 
producte turístic, el turisme estarà enfocat a:  
 
- Localització geogràfica i emplaçament. 
 
- Organització i ordenació espacial. 
 

- Tradicionalisme enfront d'inconformisme o cerca d'alternatives. 



a) Classificació funcional: adopta com a referències les característiques més 
freqüents del turisme que és practica, segons el tipus d’activitat (recreació, repòs, 
esportiu, de salut, d’aprenentatge, etc.). 

 
 b) Classificació social: estableix diferències en funció de la demanda o del 

turista (famílies, joves, ancians, classe baixa, classe mitjana, classe alta, 
confessió religiosa, singles, gais i lesbianes, de luxe, etc.). 

 
c) Classificació espacial: segons on es desenvolupa l’activitat, la 

concentració i característiques que presenta l'oferta turística (polinuclear, litoral, 
interior, concentrada, urbana, rural, de platja, de llac, de riu, de muntanya, etc.). 

 
d) Classificació temporal: a partir de l'estacionalitat i l’ús dels serveis turístics 

(anual, estival, hivernal, firal, de cap de setmana, short breaking, de llarga 
durada, etc.).  

 
e) Classificació grau de ruptura amb el passat: diferencia entre tipologies 

massives i més alternatives.  

Font: Materials del tema 1 de l'assignatura “Tipologies Turístiques” de la Universitat d'Alacant. Autor Dr. Carlos Cortés Samper 



Proposta de tipologies turístiques de (Wearing i Neil, 2000) 

Turisme de masses  

Cultural Educatiu Científic Rural D'aventura 

? 

Turisme alternatiu 

PERÒ... 
-Quan deixa una tipologia de ser alternativa per a esdevenir massiva? 
- Dins del turisme cultural hi ha múltiples exemples de turisme massiu, com dins 
del turisme rural o d'aventures, etc.  
- Alternatiu a què?   



Tipologies turístiques 

Genèriques Específiques 
Turisme de muntanya 

 
Turisme cultural 

 
Turisme litoral 

 
Turisme rural 

 
Turisme urbà 

 
Turisme verd o de 

natura 

Turisme extrem 
 

Turisme experiencial 
 

Dark tourism 
 

Turisme bèl·lic 
 

Turisme de parcs temàtics 
 

Turisme de golf 
 

Turisme de compres 
 

Ecoturisme 
 

Turisme d'esports 
 

Turisme religiós 
 

Turisme MICE 

Els dos grups de 
tipologies poden 

estar 
lligats, encara 

que una tipologia 
específica pot 
estar dins de 

diverses 
tipologies 

genèriques. 

Font: Elaboració pròpia amb el professor Carlos Cortés Samper 



Elitisme 
 social 

Postfordisme 
o 

neofordisme 

Turisme  
fordista 

Font: (Vera et al., pp 113, 2011) 

Segle XVIII 

Segle XIX 

Primera mitat  
del segle XX 

Segona 
mitat segle XX 

1a dècada segle XXI 

TIPOLOGIES TURÍSTIQUES 

Les perifèries del plaer:  
Turisme costaner 
Turisme de muntanya 

Turisme costaner, de muntanya i urbà 

Turisme rural; turisme cultural; 
Turisme d'aventura; turisme científic; 
turisme educatiu; agroturisme (granja, 
ranxo); ecoturisme; turisme de 
compres, etc. 

Conviuen turisme costaner, de 
muntanya i urbà massius amb altres 
fórmules com: 



- Turisme litoral 
 

- MICE 
 

- Turisme religiós (la Meca i el camí de Sant 
Jaume) Enllaç: http://hdl.handle.net/10045/34639  
 

- Turisme de compres 
 

- Turisme rural 
 

- Ecoturisme 

http://hdl.handle.net/10045/34639


Invenció de la platja 

Motivacions terapèutiques 

Centres balnearis 

Llocs d'oci, moda i  
punts de trobada 

Àrees costaneres 
turístiques 

Massificació de sol i platja 

Destinacions turístiques litorals 

Reinvenció del turisme en 
destinacions madures. Àrees 

turístiques emergents i específiques 

Elitisme 
 social 

Neofordisme 

Turisme  
fordista 

Font: (Vera et al., pp 113, 2011) 

Segle XVIII 

Segle XIX 

Primera mitat  
del segle XX 

Segona 
mitat segle XX 

1a dècada segle XXI 

EVOLUCIÓ DEL TURISME COSTANER A EUROPA 



Font: Attitudes of Europeans towards tourism, 2012. 
Disponible: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_334_en.pdf  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_334_en.pdf


Font: Attitudes of Europeans towards tourism, 2012. 
Disponible: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_334_en.pdf  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_334_en.pdf


Reinvenció del turisme en 
destinacions madures. 

Àrees turístiques 
emergents i específiques 

Renovació de 
destinacions i 
establiments. 

Reinvenció del turisme 
en destinacions 
madures. Àrees 

turístiques emergents i 
específiques. 

Reinvenció del turisme 
en destinacions 
madures. Àrees 

turístiques emergents i 
específiques. 

Singularització per 
la diversificació de 
productes/ofertes. 

Residencialisme. 

Font: (Vera et al., pp 113, 2011) 



(Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions) 

Font: http://www.hosteltur.com/184930_destinos-mice-espana-es-tercera-ranking-mundial.html  

http://www.hosteltur.com/184930_destinos-mice-espana-es-tercera-ranking-mundial.html


CARACTERÍSTIQUES 
 
- Els delegats realitzen una alta despesa turística, normalment a càrrec de les 

empreses que representen o per a les quals treballen. És una tipologia 
altament rendible. 
 

- Normalment tenen associats viatges o excursions pre i postesdeveniment. 
 
Principals agents:  
a) Generadors d'esdeveniments: organismes i institucions i empreses tant de caràcter 

públic com privat 
b) Operadors professionals: agències de viatges especialitzades en l'organització 

d'esdeveniments (abasten tant la faceta d'emissora com la receptiva).  
c) Bureau de convencions: organismes sense finalitats lucratives amb l’objectiu principal 

de captar turisme de negoci per a la ciutat (o país). Creats per institucions públiques i 
amb la participació d'institucions públiques o privades (cambres de comerç o altres 
entitats professionals del sector turístic tant públic com privat).  

Font: http://www.eumed.net/ce/2007b/gma.htm  

http://www.eumed.net/ce/2007b/gma.htm




Els factors essencials en la selecció d'una destinació d'incentiu són: 
• Seguretat i protecció 
• Clima 
• Disponibilitat d'instal·lacions d'esbargiment 
• Visitar els atractius turístics de l'entorn 
• Atraccions culturals i extracurriculars 
• Disponibilitat d'hotels i altres instal·lacions adequades per a celebrar reunions 
• Serveis de food and beverage 
 
Font: http://www.turismonuevasideas.org/sites/default/files/congresos_y_reuniones.pdf  

Font: http://www.visitelche.com/turismo-negocios/  

http://www.turismonuevasideas.org/sites/default/files/CONGRESOS_Y_REUNIONES.pdf
http://www.visitelche.com/turismo-negocios/


Font: http://www.turismonuevasideas.org/sites/default/files/congresos_y_reuniones.pdf  

Què necessita el turisme MICE? 

PREPARACIÓ 
- Preparat amb un paquet atractiu.  
- Contacte amb la convention bureau del lloc 
on es desenvoluparà l'esdeveniment. 
- Prestigi i bona imatge internacional o 
nacional de la destinació turística (segons la 
magnitud de l'esdeveniment). 

ARRIBADA 
- Bona accessibilitat des dels principals centres 
de transport. 
- Servei eficient de persones, equipatges i 
mercaderies en la destinació. 

 

ESTADA 
- Qualitat dels centres de reunió (intern o 
extern a l'allotjament). 
- Serveis addicionals (traductors, àudio, 
càtering, hostesses). 
- Xarxa de transport local 

EXPERIÈNCIA 
- Recursos turístics propers i atractius. 
- Oferta d'entreteniment de qualitat. 
- Gastronomia de qualitat. 

http://www.turismonuevasideas.org/sites/default/files/CONGRESOS_Y_REUNIONES.pdf


Font: http://marcaespana.es/en/economia-empresa/turismo/articulos/256/shopping-tourism  

L'OMT recomana que totes 
les destinacions turístiques 
especialitzades en compres 
han de comptar amb:  
 
- la qualitat de producte  
- l'autenticitat de 
l’experiència  
- el valor de la oferta 
- l’entreteniment  

http://marcaespana.es/en/economia-empresa/turismo/articulos/256/shopping-tourism


“Les compres són un element clau per al turisme perquè l'oferta de compra 
constitueix un element decisiu en l'elecció de la destinació”, va afegir 

Goldenberg. Va indicar, a més, que, segons dades que s'extrauen d'una 
enquesta de les oficines espanyoles de turisme sobre les preferències dels 

visitants que vénen a Espanya, el 73% dels turistes d’Índia i la Xina asseguren 
que ho fan per a fer compres exclusivament. “És un canvi de tendència, cal 

prendre’n nota”. 
 

Font: Revista Hosteltur,Turisme de compres: una alternativa per a dinamitzar l'economia, publicat el 8 d'octubre de 2013 



THE MALL OF AMERICA (http://www.mallofamerica.com/visit/visitor-information ) 



THE MALL OF AMERICA (http://www.mallofamerica.com/visit/visitor-information ) 



Font: http://www.seetorontonow.com/shopping/  

http://www.seetorontonow.com/shopping/


Font: http://www.globalblue.com 

Les principals ciutats 
d'Europa són 

exposades com a 
destinacions per a fer 
compres exclusives i 

atractives 



Font: Revista Hosteltur.  



“Avui el turisme rural ha deixat de 
veure's a Espanya com la panacea. 
En realitat, no ho va ser mai”. 
(Poliment i Cárdenas, 2011) 

(EN LA UNIÓ EUROPEA) 

- La Unió Europea està integrada per països amb realitats econòmiques, 
socials, culturals i territorials molt diverses. Dins d'aquests països, les 
diferents regions presenten una gran desigualtat econòmica, per la qual 
cosa la UE ha dut a terme polítiques de convergència 
econòmica i territorial, sobretot al medi rural.  
 

- La pervivència de la societat al medi rural i la diversificació de les seues 
activitats econòmiques han sigut els grans objectius per a corregir els 
desequilibris, sobretot des dels anys noranta. El turisme s’entén des de dos 
punts de vista:  
 
  a) com a complement de les rendes agrícoles i de les condicions de vida, 
treball i producció en les explotacions agrícoles. 
 b) com a expressió d'una de les noves formes de turisme que s'ha 
popularitzat a tot Europa. 



(EN LA UNIÓ EUROPEA) 

- El Regne Unit és el pioner del turisme rural. Hi ha una llarga tradició de fer 
vacances al camp de la població, que va començar al segle XVIII i, sobretot, 
al XIX amb la declaració dels primers parcs nacionals. 
 

- Portugal i Irlanda han centrat la seua oferta en la captació de turistes 
internacionals, encara que a Portugal destaca la conformació d'una tipologia 
rural planificada i anterior al creixement espontani dels establiments rurals. 
 

- Alemanya va desenvolupar una oferta de turisme rural en la dècada de 1930 
per als estius i, actualment, la promoció pública del turisme rural es fa com 
una part més de la imatge global turística de les diverses regions, no com un 
producte diferenciat. 
 

Font: (García Henche, 2003) 



(A L’ESTAT ESPANYOL) 

- Menys desenvolupat que en altres països d'Europa. 
 

-  La base està en les visites que la immigració que havia anat a les 
ciutats feia a les poblacions d’origen per a visitar parents i amics. 
 

-Després d'anys d'abandonament i degradació social i cultural, el 
medi rural emergeix amb força com a territori d'oci, esplai, contacte 
amb la natura i oposició al medi urbà. 
 

- Hi ha 46 tipus diferents d'allotjaments turístics rurals a Espanya, 
encara que els millor acceptats són les cases i els hotels rurals. 
 
 



Font: www.nekatur.net 



"El viatge responsable a les àrees naturals per a conservar el medi ambient 
i millorar el benestar de les persones locals."  (TIES, 1990) 
 
“Un turisme mesurat, que produeix un mínim impacte en l'entorn, i 
interpretatiu, que té objectius relacionats amb la conservació, la 
comprensió i l'estima per l'entorn i les cultures que es visiten”  
(Wearing i Neil, 2000, pp 25) 
 
 

OBJECTIUS:  
- Minimitzar els impactes, ambientals i socials. 
- Augmentar la consciència i el respecte per l'ambient i la cultura. 
- Oferir experiències positives tant als visitants com als amfitrions. 
- Oferir beneficis financers directes per a la conservació. 
- Proveir beneficis financers i participació real per a la població local. 
- Augmentar la sensibilitat dels turistes cap al país amfitrió en el clima polític, cultural 
i social respectiu. 

Font: http://www.ecotourism.org/ties-ecotourism-espa%C3%B1ol  

http://www.ecotourism.org/ties-ecotourism-espa%C3%B1ol


- García Henche, B. (2003): Marketing del turismo rural, publicat en Pirámide, 
pàgs. 308.  
 
-Pulido JI; Cárdenas PJ. (2011): “El turismo rural en España. Orientaciones 
estratégicas para una tipología aún en desarrollo” en Boletín de la Asociación 
de Geógrafos Españoles núm. 56, pàgs. 155-176 
 

- Wearing S.; Neil, J. (2000): Ecoturismo: impacto, tendencias y posibilidades, 
Editorial Síntesis, pàgs 269. 
 

- Vera, JF; Palomeque, F; Marchena, M; Antón, S. (2011): Análisis territorial 
del turismo y planificación de destinos turísticos, colección Crónica, editorial 
Tirant lo Blanch, pàgs. 473. 
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