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BLOC TEMÀTIC II
EL SISTEMA TURÍSTIC I ELS SEUS IMPACTES DES 
DE L'ÀMBIT DE L'ANTROPOLOGIA

Tema 3: Antropologia i sistema turístic.
1. Antropologia del turisme.

2. Definició del turisme per al seu estudi.

3. Tipologies turístiques: estructura espacial i rol del 

turista.

4. Impactes del turisme: econòmics i físics.



1. ANTROPOLOGIA DEL TURISME
L’ antropologia sempre ha tingut com a base d’estudi les 

relacions i interaccions entre “NOSALTRES” i els 
“ALTRES”, és a dir, el contacte entre grups culturalment 

diferenciats. Un àmbit en què es produeixen aquests 
tipus de contacte, així com conèixer les seues 

conseqüències és el TURISME.
Actualment l’antropologia ha passat:

de la contemplació monogràfica d’un poble denominat 
“exòtic”

al tractament de temes i problemes específics, com és el 
turisme.



Quines són les aportacions de l’antropologia 
als estudis del turisme?

• Relativitat dels punts de vista culturals.

• Reparar en el caràcter no racional de certs 
comportaments.
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Quines són les aportacions de l’antropologia als 
estudis del turisme?

• Subratllar els processos d’aculturació (procés de transformació cultural 

per la influència del contacte o interacció entre comunitats culturals 

diferents). 

• Al turisme es produeixen trobades asimètriques, és a dir, la cultura 

local es troba en inferioritat enfront dels visitants.

1. ANTROPOLOGIA DEL TURISME

CULTURA A 
TURISTES

CULTURA B
AMFITRIONS



Els canvis culturals, que resideixen en la variació de les 

idees, valors i creences de l’individu, succeeixen quan:

• s’experimenten adaptacions concretes al medi 

ambient;

• s’afegeixen nous elements o es perfeccionen els 

antics per mitjà d’invencions (innovació cultural); 

• es prenen en préstec elements d’altres cultures;

• es donen errades de transmissió cultural d’una 

generació a la següent. 
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Per si mateix cap canvi ha de motivar perjudicis a la població, ja que els 

canvis culturals són inherents a tota societat.

No obstant això, és freqüent que quan els canvis són accelerats, com passa 

amb els originats pel desenvolupament turístic, es patisquen conseqüències 

disfuncionals i, en menor mesura, desintegradores.

Què treballa l’antropologia en el turisme?

1.Estudi de les societats que estableixen relacions a causa del 

desplaçament d’uns individus (turistes), amb finalitats d’oci i 

recreació, i la seua recepció per part d’altres individus que els 

acullen (amfitrions).
2.Estudi de les relacions establides entre els residents i els visitants.
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2. DEFINICIÓ DEL TURISME PER AL SEU 
ESTUDI 

DEFINICIÓ HOLÍSTICA DEL TURISME
Agustín Santana (1997) parteix de la idea de turisme en tant que 

“activitat” entesa com a:

 Fenomen turístic: es manifesta i té aparença, és un fet en si. És a dir, 

és un fet, encara que no podem analitzar el procés turístic global ni 

les seues manifestacions parcials (consum, indumentària, motivacions, 

aspiracions, etc.).

 Multisector turístic: aspecte particular d’un conjunt; es refereix 

fonamentalment a l’economia, i no únicament al sector serveis, sinó 

que engloba altres sector econòmics.

 Indústria turística: conjunt d’empreses o iniciatives constituïdes per a 

satisfer la demanda (residents i turistes).



Des d’aquesta premissa defineix el TURISME com “el moviment de 

gent a destinacions fora del seu lloc habitual de treball i residència, 

les activitats realitzades durant l’estada en aquestes destinacions i 

els serveis creats per a atendre les seues necessitats” (Santana, 

1997).

En destaquem, per tant, tres aspectes:

Moviment de gent a destinacions fora del seu lloc habitual de 

treball i residència.

Activitats realitzades durant la seua estada en aquestes 

destinacions. 

Serveis creats per a atendre les seues necessitats. 

2. DEFINICIÓ DEL TURISME PER AL SEU 
ESTUDI 



VISIÓ DEL TURISME SEGONS ELS INTERESSOS DE LES 
DISTINTES APROXIMACIONS CONCEPTUALS

1. Turisme com a hospitalitat comercialitzada; 

comercialització de la tradició en les relacions turista-

amfitrió (Cohen, 1974, pàg. 545-546).

2. Turisme com a agent democratitzador. Aquesta perspectiva 

genera alguns treballs importants sobre transformació 

històrica dels rols exercits pel turisme tant en les àrees de 

destinació com en les generadores (Turner i Ash, 1975).
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VISIÓ DEL TURISME SEGONS ELS INTERESSOS DE LES 
DIFERENTS APROXIMACIONS CONCEPTUALS

3. Turisme com una moderna activitat d’oci. El turisme és 

vist com una moderna activitat d’oci i el turista com una 

persona ociosa que, a més viatja; l’oci és una activitat 

lliure d’obligacions.

4. Turisme com una moderna varietat del pelegrinatge 
tradicional, proposat per MacCannell (1973, pàg. 589) i 

Graburn (1977), que identifica el turisme com una forma 

de sacred journey (viatge sagrat).
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VISIÓ DEL TURISME SEGONS ELS INTERESSOS DE LES DISTINTES 

APROXIMACIONS CONCEPTUALS

5. Turisme com una expressió cultural. El turisme és una de les 

influències modernitzadores i impulsores de la instrucció, la 

qual fa que es modifiquen els valors i canvien les actituds 

humanes en totes les civilitzacions (De Kadt, 1979, pàg. 12).

6. Turisme com un procés aculturatiu on destaca l’enfocament 

dels efectes del turisme sobre la cultura local (Nuñez, 1963, 

pàg. 347-352).
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VISIÓ DEL TURISME SEGONS ELS INTERESSOS DE LES DISTINTES 

APROXIMACIONS CONCEPTUALS

7. Turisme com un tipus de relacions ètniques que integra l’anàlisi 

del turisme en el camp de l’etnicitat i les relacions ètniques.

8. Turisme com una forma de colonialisme, formulada per Nash 

(1977), ja que s’enfoca sobre el rol que exercix el turisme com a 

creador de dependències entre la metròpoli (generadora del 

turisme) i la perifèria (receptors del turisme) en una rèplica de les 

relacions colonials o formes imperialistes de dominació i 

subdesenvolupament cultural.
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2. DEFINICIÓ DEL TURISME PER AL SEU ESTUDI
VISIÓ DEL TURISME SEGONS ELS INTERESSOS DE LES DIFERENTS APROXIMACIONS 

CONCEPTUALS
• Turisme com a hospitalitat comercialitzada. Cohen (1974).

• Turisme com a agent democratitzador. Turner i Ash (1975).

• Turisme com una moderna activitat d’oci.

• Turisme com una moderna varietat del pelegrinatge 
tradicional.

MacCannell (1973) i Graburn (1977).

• Turisme com una expressió cultural. De Kadt (1979).

• Turisme com un procés aculturatiu. Nuñez (1963).

• Turisme com un tipus de relacions ètniques.

• Turisme com una forma de colonialisme. Nash (1977). 



ELS ESTUDIS QUE S’HI FAN ES REFEREIXEN AL TURISME COM A:

 Fenomen que es manifesta i té una aparença, és un 

fet en si.

 Sector: aspecte particular d’un conjunt; es refereix 

fonamentalment a l’economia.

 Indústria: conjunt d’empreses o iniciatives 

constituïdes per a satisfer la demanda (residents i 

turistes).

2. DEFINICIÓ DEL TURISME PER AL SEU 
ESTUDI 



3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA

PER QUÈ USEM TIPOLOGIES PER A ESTUDIAR EL 
TURISME? 

S’ha d’establir, de forma metodològica, una 
categorització global dels visitants, per a poder crear 
grups i establir patrons de comportament diferencials 
que caracteritzen diferents modes i models d’activitat 
turística i tipus d’impacte i el grau d’influència que 
poden tenir sobre la comunitat local de destinació i el 
seu entorn físic. 



PER QUÈ HI HA DIFERENTS TIPUS DE TURISTES I DE 
PRÀCTIQUES DE TURISME?

Amb la modernització de les societats 

occidentalitzades i la seua diferenciació social, 

s’ha donat un increment de la “diversitat 

turística”, en què s’inclouen tant els productes 

turístiques com els tipus de turistes i les 

formes de turisme.

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
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3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: 
ESTRUCTURA ESPACIAL I 
ROL DEL TURISTA

Individus 
de la 

societat 
actual.

Conversió en objecte 
de consum 

a través de les 
trobades turístiques.

Comercialització de 
l’autenticitat, 

canalitzada a través 
de les empreses 

d’oci.

Recerca de 
l’autenticitat. 

Sentiment de falta 
d’autenticitat en 
les seues vides.

Tendència a 
portar una 
existència 
artificial.



3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA ESPACIAL I ROL DEL TURISTA

Turisme de guerra.
Font: autoria desconeguda 

del Gran Hotel (Kupari, 
Croàcia), derruït durant la 

guerra d'Independència 
(1991-1995), recuperat el 14 

d’abril de 2018:
https://pxhere.com/es/pho

to/734644

Turisme de risc.
Font: autoria desconeguda, recuperat el 14 

d’abril de 2018:
https://pxhere.com/es/photo/571285

Narcoturisme.
Font: autores Daniel Rivas i Baldesca Samper per a El Mundo, 
del 10 de novembre de 2017, recuperat el 4 de maig de 2018: 

http://www.elmundo.es/papel/historias/2017/11/10/5a048bff
ca4741c83f8b45f2.html

Necroturisme.
Font: fotograma del vídeo realitzat per Mathieu Stern, 

recuperat el 14 d’abril de 2018:
https://vimeo.com/137975318

Turisme espacial.
Font: autoria df_btyhoo (2006),
recuperat el 14 d’abril de 2018:
https://commons.wikimedia.org/wik
i/File:Ascender_(285546454).jpg

https://pxhere.com/es/photo/734644
https://pxhere.com/es/photo/571285
http://www.elmundo.es/papel/historias/2017/11/10/5a048bffca4741c83f8b45f2.html
https://vimeo.com/137975318
https://vimeo.com/137975318
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascender_(285546454).jpg


I. ESTRUCTURA ESPACIAL DEL DESENVOLUPAMENT 
TURISTIC: anàlisi dels usos dels espais.

II. ROL EXERCIT PEL TURISTA: anàlisi d’activitats, 

trobades i impactes:

1. De tipus interaccional, en què s’emfatitzen les 

relacions entre els visitants i les àrees de destí.

2. De tipus cognitiu-normatiu, en què s’analitzen les 

motivacions prèvies al viatge.

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA



3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA ESPACIAL I ROL DEL 
TURISTA

ESTRUCTURA ESPACIAL DEL DESENVOLUPAMENT TURISTIC

Segons Barbaza Mediterrani i Mar Negre (1970)

Segons Peck i Lepie costes de Carolina del Nord (1977-1989)

Segons Préau àrees alpines franceses (1968-1970)

Segons Pearce treballs en general (1986)



ESTRUCTURA ESPACIAL DEL DESENVOLUPAMENT TURISTIC

a) Segons Barbaza (Mediterrani i Mar Negre, 1970):

 Desenvolupament espontani segons dicte la 

demanda de costos amb clima càlid.

 Desenvolupament planificat, localitzat, conscient i 

calculat curosament.

 Desenvolupament extensiu, en què s’unifiquen 

antics i nous complexos com un tot.

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA



ESTRUCTURA ESPACIAL DEL DESENVOLUPAMENT TURISTIC

b) Segons Peck i Lepie (costes de Carolina del Nord, 1977-

1989):

Creixement ràpid: canvi ràpid de normes locals, nova 

estructura de poder i economia.

Creixement lent: canvi lent de les normes locals, 

expansió de l’economia local.

Desenvolupament transitori: normes estables, mobilitat 

individual dins de l’estructura econòmica i de poder.

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA



ESTRUCTURA ESPACIAL DEL DESENVOLUPAMENT TURISTIC

c) Segons Préau (àrees alpines franceses, 1968-1970):

Desenvolupament amb adaptació de la població 
receptora, emfatitzant els factors locals processats per 

al turisme.

Desenvolupament sense tenir en compte la població 
local, concebut per planificadors externs. 

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA



ESTRUCTURA ESPACIAL DEL DESENVOLUPAMENT TURISTIC

d)Segons Pearce (treballs en general, 1986):
 El desenvolupament integrat implica només un promotor o companyia i 

n’exclou la resta dels actors. Aquest tipus compta amb importants mitjans 
tècnics i financers, sol ser ràpid, planificat i molt coordinat, i té com a 
resultat complexos turístics especialitzats funcionalment, aïllats i dirigits a 
turistes de classe alta.

 El desenvolupament catalític parteix d’un promotor inicial, però les activitats 
dutes a terme impliquen altres companyies i individus tant locals com 
forans. El resultat és un complex turístic als pobles o en àrees pròximes per a 
beneficiar els locals de les activitats comercials dels turistes, generalment 
d’estatus socioeconòmic més variat que l’anterior.

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA



DE TIPUS 
INTERACCIONAL

Segons Cohen
No institucionalitzat

Drifters

Explorers

Institucionalitzat
Turisme de masses individual

Turisme de masses organitzat

Segons Wahab

Turisme recreacional 

Turisme cultural 

Turisme de salut 

Turisme esportiu 

Turisme de conferències

Segons Valere 
Smith

Tipologia

Turisme recreacional 

Turisme cultural

Turisme històric 

Turisme ètnic

Turisme mediambiental

Tipologia complementària

Exploradors 

Elit

Excèntrics

Inusuals

Massa incipient

Massa

Xàrter

DE TIPUS 
COGNITIU 
NORMATIU

Segons Plog
Psicocèntric-experiencial

Inserit socialment-experimental

Al·locèntric-existencial

Segons Cohen
Hedonístic

Pelegrinatge3.
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ROL EXERCIT PEL TURISTA
1. DE TIPUS INTERACCIONAL (comportamentals)

a) Segons Cohen:
No institucionalitzat (planifiquen el seu propi viatge):

drifters (‘vagabunds’, turisme de motxilla) a la recerca d’entorns exòtics i estranys en la 

perifèria dels destinacions turístiques de masses, planegen el seu propi viatge i eviten les 

atraccions turístiques en una contravacança. 

explorers (‘exploradors’). Es tracta d'individus que eviten les atraccions turístiques tant 

com els siga possible i que busquen el contacte necessari amb els residents per a satisfer les 

seues necessitats mínimes, però sense arribar a integrar-se en la vida local.

 Institucionalitzat (viatges organitzats):

 Turisme de masses individual: les destinacions són sempre de prestigi reconegut. L’agència 

s’encarregarà de tots els preparatius importants del viatge, però el turista manté un cert 

control sobre el seu itinerari en la destinació i en el repartiment del seu temps. 

 Turisme de masses organitzat, tipificat pel paquet de viatge en què els itineraris són fixos, 

les parades estan planificades i guiades, i totes les decisions de certa importància es deixen 

a l’organitzador. Això garanteix un alt grau de seguretat per als turistes i es creuen 

representacions artificials de la realitat.

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA



ROL EXERCIT PEL TURISTA
1. DE TIPUS INTERACCIONAL (comportamentals)

b) Segons Wahab:

Turisme recreacional.
Turisme cultural.
Turisme de salut.
Turisme esportiu.
Turisme de conferències.

Cadascun es caracteritza, no ja pel nivell d’organització, sinó 

pel tipus d’activitat preferencial dels turistes en la destinació.

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA



ROL EXERCIT PEL TURISTA
1. DE TIPUS INTERACCIONAL (comportamentals)

c) Segons Valere Smith:
 Turisme recreacional s’associa sovint amb les quatre esses: sun (‘sol’), 

sand (‘arena’), sea (‘mar’) i sex (‘sexe’).

 Turisme cultural inclou els aspectes pintorescos, el vestigi de l’estil de 

vida tradicional (teixits, terrisseria, construccions, etc.).

 Turisme històric caracteritzat per una revisió dels monuments passats.

 Turisme ètnic, en què es comercialitza amb els costums curiosos i la 

gent exòtica i generalment està restringit a una elit poc nombrosa.

 Turisme mediambiental, en què es mostra l’adaptació de la cultura 

d’un poble al medi ambient; basat en l’educació.

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA



ROL EXERCIT PEL TURISTA
1. DE TIPUS INTERACCIONAL (comportamentals)

c) Segons Valere Smith suggereix una tipologia complementària, en 
funció del nombre de turistes que acudisca a una destinació, les seues 
expectatives i el grau d’adaptació a les normes locals, que comprèn: 

 Exploradors que viatgen amb el desig de descobrir i interactuar 
amb els amfitrions.

 Elit que viatja a llocs poc usuals moltes vegades preorganitzades 
on viu representacions natives o realitza viatges exòtics; són 
fàcilment acomodables en habitatges locals, i comparteixen la 
dieta i les incomoditats pròpies del lloc.

…

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA



…
ROL EXERCIT PEL TURISTA

1. DE TIPUS INTERACCIONAL (comportamentals)
c) Segons Valere Smith: 

 Excèntrics, que intenten allunyar-se de la multitud i donen lloc a certes emocions i riscos 
semicontrolats.

 Inusuals: són viatgers ocasionals amb preferència per llocs per explorar, àrees aïllades i dur 
a terme activitats emocionants.

 Massa incipient: viatges individuals o en grups xicotets, en què es busca una combinació 
de comoditat i autenticitat; solen ser ja àrees turístiques consolidades.

 Massa: afluència contínua de visitants, s’hi dilueixen els llaços de relació, excepte el 
merament comercial, entre amfitrions i invitats: Hawaii o Acapulco.

 Xàrter: homogeneïtzació i estandardització de comoditats i serveis turístics per a atendre 
l’arribada massiva dels buscadors del bon clima, en un entorn nou però familiarment i 
relativament barat, amb tot preorganitzat. 

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA



ROL EXERCIT PEL TURISTA

2. DE TIPUS COGNITIU NORMATIU (motivacionals)

a) Segons Plog:

Al·locèntric-existencial: l’arribada d’un petit nombre d’aventurers 

al·locèntrics fa que el seu impacte no siga excessiu a causa de l’escassa 

necessitat de serveis que demanen.

Inserit socialment-experimental: la possible arribada d’un nombre 

superior de viatgers inserits en la normativa social es desenvoluparan 

millors serveis.

Psicocèntric-experiencial: els nous visitants s’han de trobar-se com en 

sa casa, amb un complet lot de serveis i atraccions que poc tindran a 

veure amb l’entorn natural i social que havien trobat els al·locèntrics.

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA



ROL EXERCIT PEL TURISTA
2. DE TIPUS COGNITIU NORMATIU (motivacionals)

b) Segons Cohen:
Hedonístic (plaer, entreteniment):

 Diversió: ruptura amb les tensions de treball.
 Recreacional: fugida de la rutina diària.

Pelegrinatge (cap a una nova experiència personal):
 Experiencial: busquen l’autenticitat d’altres societats, ja que la 

pròpia l’ha perduda.
 Experimental: experimenten amb estils de vida diferents del propi.
 Existencial: adquireixen un nou centre espiritual com a resultat 

d’una experiència de viatge.

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA



NIVELL CRITERI MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3

1 Tipus de 
desenvolupament Creixement lent o nul Desenvolupament 

transitori Creixement ràpid/lent

2
Característiques 

generals del viatge 
(organització)

No institucionalitzat
No 
institucionalitzat/
institucionalitzat

Institucional

3
Nº de turistes/Grau 

d’adaptació

Exploradors
Elit
Excèntric o turisme de 
motxilla
Antropòlegs/-logues
Arqueòlegs/ -logues

Domèstic
Inusual
[Rural]

Massa individual
Massa (xàrter)

4 Motivació/Activitats 
predominants

Cultural
Ètnic
Històric
Mediambiental
Esportiu

Recreacional
Cultural
Mediambiental

Recreacional
Esportiu
Cultural
Històric
Salut

D’impactes primaris Medi (continuant) Baix Alt

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ROL EXERCIT PEL TURISTA

Font: elaboració de Agustín Santana (1997, pàg. 44).



 El primer nivell, o eix central, indica el tipus de desenvolupament turístic de l’àrea de 

destinació.

 El segon nivell classifica el turisme segons la forma triada de viatge, és a dir, el nivell 

d’organització i control que se’n té.

 El tercer, depenent del nombre i la freqüència de les visites i el seu grau d’adaptació.

 El quart, atenent a la motivació i activitats predominants desenvolupats en la destinació.

 Finalment, el grau d’impacte de cada un dels tres models generals dissenyats.

Aquesta classificació és útil per a establir punts de partida per a estudis sobre turisme, però 

s’haurà d’adaptar, sobre el terreny, al tipus de turisme i als turistes que corresponga, tenint 

en compte la realitat concreta de l’àmbit analitzat com les possibles innovacions i 

actualitzacions del mercat i de la demanda.

3. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES: ESTRUCTURA 
ESPACIAL I ROL DEL TURISTA

Font: Agustín Santana (1997, pàg. 44).



4. IMPACTES DEL TURISME:
ECONÒMICS I FÍSICS

Les persones que pateixen o gaudeixen de les 

principals conseqüències del turisme, positives o 

negatives, són els habitants de les regions de 

destinació. Els habitants dels llocs de destinació 

turística no són sempre simples subjectes passius 

del canvi turístic.



IMPACTE ECONÒMIC
La majoria dels estudis econòmics sobre el turisme emfatitzen 
l’augment dels beneficis econòmics en les àrees de destinació a 
través del desenvolupament de béns i servicis turístics.
Però un estudi antropològic haurà d’examinar dos elements 

subjacents:

 la discussió politicoeconòmica que sospesa els beneficis del 

turisme contra els seus costos i, d’una altra banda, 

 l’anàlisi microeconòmica a través de les interrelacions del 

turisme amb diversos sectors econòmics i grups socials.
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IMPACTE ECONÒMIC
La magnitud de l’impacte econòmic està condicionada pels factors següents 
(Mathieson i Wall, 1986, pàg. 52):

1. Naturalesa dels principals serveis i el seu atractiu per als turistes.
2. Volum i intensitat de la despesa que fan els turistes en la 

destinació. 
3. Nivell de desenvolupament i la base econòmica de l’àrea de 

destinació.
4. Grau de recirculació de la despesa turística a l’interior de l’àrea de 

destinació.
5. Grau d’ajust o d’adaptació que ha tingut la destinació a 

l’estacionalitat de la demanda turística.
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IMPACTE ECONÒMIC
El turisme en les societats contemporànies no està limitat a les activitats relacionades 

amb el viatge i l’allotjament dels visitants en el destinació, sinó que inclou una llarga 

llista d’activitats. D’aquesta manera, els centres receptors de turisme han de crear un 

equip comercial o turístic que compte, com a mínim, amb cinc categories de negocis:

a)Articles alimentaris: pescateries, carnisseries, pastisseries, restaurant, 

cafeteries, bars…

b)Allotjament i recreació: hotels, apartaments, pensions, escoles de vela o esquí…

c)Transport: agències de viatge...

d)Servicis mèdics: farmàcies, centres assistencials...

e)Altres: banca, venda de souvenirs, premsa, articles esportius... 
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DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC DEL TURISME
El canvi des del sector primari al turisme

EMIGRACIÓ

1.Abandó de l’hàbitat tradicional.
2.Canvi en la conducta.
3.Canvi de l’ocupació laboral.
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DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC DEL TURISME
es veu reflectit en l'estructura d'ocupació laboral:

1.Ocupació directa: sorgeix de la despesa que fan els visitants en els 

nuclis turístics; per exemple: en hotels, apartaments, etc.
2.Ocupació indirecta: comprèn tot el que fa referència al 

subministrament de turistes; per exemple: transport, banca, 

agències de viatges, etc.
3.Ocupació induïda: és l’ocupació addicional que resulta dels 

efectes multiplicadors del turisme; per exemple: canvi de 

moneda, subministrament de mercaderies, comerç, etc.
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MANIFESTACIÓ DELS EFECTES DE L’OCUPACIÓ TURÍSTIC
1. Els derivats de l’ocupació femenina: La dona compatibilitza aquestes 

ocupacions a més de les tasques tradicionals; d’aquesta manera 
augmenten els seus ingressos i es poden independitzar, amb el canvi 
en el seu estatus social que això produeix. 

2. Migració rural-urbana: canvi de residència dels individus, que passen 
d’agricultors a habitants dels voltants dels nuclis urbans. 

3. Correlació ocupació estable-ocupació inestable: els llocs creats 
redueixen la desocupació, però són a temps parcial (estacionals) o a 
temps complet, però temporalment inestables (pocs treballadors 
fixos en plantilla).
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Tant la naturalesa de l’impacte econòmic, com el nivell de 

dependència, i amb això, d’inestabilitat, estaran estretament 

relacionats amb la capacitat de les destinacions per a adaptar-se i 

absorbir les arribades addicionals d’individus i capitals, així com 

mantenir un nivell competitiu. Però hem de reconèixer que, 

generalment, són els països exportadors de turisme els que més 

se’n beneficien, primordialment a través de la figura de 

l’operador turístic perquè aglutina diverses empreses i les usa 

com una gegantina maquinària amb un objectiu global únic: 

maximització de beneficis, així com el monopoli de preus en els 
paquets turístics.
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IMPACTE FÍSIC
El turisme utilitza l’entorn natural, ocupant tant una porció de 

l’espai, com usant-ne els recursos. 

La història del turisme indica clarament que el medi 
ambient (des de les atraccions bàsiques com el sol o el mar, 

fins a llocs d’interès històric) ha contribuït al sorgiment del 
turisme i al seu progrés. És a dir, l’entorn físic, l’espai s’ha 

convertit en un bé turístic mercadejable.
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IMPACTE FÍSIC
Els diferents investigadors i investigadores han adoptat 
posicions enfrontades en relació amb el turisme i el 
medi:
1.El turisme proveeix incentius per a conservar i 

restaurar espais naturals, monumentals o 
arqueològics. 

2.El turisme només aporta aglomeracions, congestió, 
soroll, etc., que impliquen efectes negatius.
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IMPACTE FÍSIC
Budowski (1976, pàg. 27) suggereix que es poden donar tres relacions 

entre les opinions extremes de promoció/conservació:

1.Turisme i conservació poden existir en una situació en què tots dos 

camps promoguen les seues respectives posicions i establisquen pocs 

contactes l’un amb l’altre. 

2.Turisme i conservació es poden suportar mútuament, mantenint una 

relació simbiòtica, a través de l’organització, planejament i control.

3.Turisme i conservació poden entrar en conflicte, particularment quan 

el turisme intueix efectes negatius sobre el medi ambient.
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IMPACTE FÍSIC
La creació de noves infraestructures en les destinacions 

turístiques se sol justificar com a millora per a l’activitat 

turística, perquè resulten beneficioses per als habitants 

locals:

• Comunicacions: carreteres, aeroports, camins…

• Espais oberts: places, jardins, platges…

• Edificacions publiques: hospitals, albergs...

• Llocs d’oci: piscines, ports, camps de golf…
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IMPACTE FÍSIC
No obstant això, els residents no solen ser els usuaris d’aquestes 

infraestructures, encara que la seua economia n’isca afavorida, ja que 

aquests espais són creats pel turisme i per al turisme. 

D’altra banda, la possible conservació dels elements, naturals o creats 

per l’home, s’utilitza com a justificació per al desenvolupament turístic. 

Però aquesta conservació de cara al turisme pot fer que, per a mantenir 

la imatge del que és estèticament atractiu, es restauren o es conserven 

només els elements aparentment significatius en el context 

recreacional, cosa que aguditza l’espai turista/amfitrió.
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CAPACITAT DE SUSTENTACIÓ I ÚS MÚLTIPLE DE L’ESPAI
La idea fonamental és que cada entorn té la possibilitat de sostenir, a més 

d’un nombre determinat d’individus, certes activitats. Hem de tenir en 
compte una sèrie de variables per a conèixer la capacitat de sustentació 
del desenvolupament turístic en una àrea determinada:

• Capacitat ecològica: impactes sobre el sistema.

• Capacitat física: nombre d’individus.

• Capacitat d’atraccions recreacionals.

• Capacitat social.

Si es traspassa el nivell d’aquestes capacitats es comença a manifestar 
el deteriorament tant del medi natural com de les activitats.
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ACTIVITATS que incideixen negativament, segons la naturalesa de la 

pressió del turisme i la reacció de l’entorn físic:
1. Reestructuració física permanent, resultat del:

a)moviment de terres, que eren ermes o d’ús agrícola, per a construir infraestructures d’oci; i,
b)modificació del sòl rústic per sòl urbà per a construir-hi nuclis turístics.

2. Generació o increment de desaprofitaments urbans, el seu transport i destrucció a 

través de la pol·lució canvia la qualitat del medi: aire, aigua i salut dels individus que 

conviuen en l’àrea.

3. Activitats turisticorecreacionals: les activitats d’oci oferides per operadors poden 

causar efectes danyosos en l’entorn natural, com per exemple l’increment de la 

compactació i erosió dels sòls i danys en la diversitat d’espècies d’animals i plantes.

4. Dinàmica de poblacions: exemples d’efectes d’aquesta variable serien: densitat de 

població diferent segons l'estació; canvis en la grandària, l’estructura i la composició de la 

població resident; noves migracions laborals, amb atracció de treballadors joves o que 

implica reducció de llaços familiars, ruptura de la família extensa, augment d’homes o 

dones, segons les característiques del treball, etc.
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