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TEMA 2: LA INFLUÈNCIA DELS CONCEPTES FÍSICS EN 
L'EMPRESA TURÍSTICA

2.1 – LA LOCALITZACIÓ DE L'EMPRESA TURÍSTICA

2.2 – MODELS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA LOCALITZACIÓ ÒPTIMA

2.3 – DIMENSIÓ, CAPACITAT I OCUPACIÓ EN LES EMPRESES TURÍSTIQUES

2.4 – EL GRAU DE PALANQUEJAMENT OPERATIU

2.5 – INSTAL·LACIONS I BÉNS D'EQUIP EN LES EMPRESES TURÍSTIQUES
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OBJECTIUS:

1.- Determinar quins aspectes poden influir en la decisió de 
localització d'una empresa turística.

2.- Introducció a models de decisió per a la localització.

3.- Conèixer, relacionar i distingir els conceptes  de dimensió, 
capacitat i ocupació en les empreses turístiques.

4.- Entendre el concepte de palanquejament operatiu i la seua utilitat 
en les empreses turístiques. 
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2.1 – LA LOCALITZACIÓ DE 
L'EMPRESA TURÍSTICA
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2.1 – LA LOCALITZACIÓ DE L'EMPRESA TURÍSTICA

El producte turístic és un servei i, per tant, un intangible. No obstant 
això, per a la seva producció cal tenir en compte un conjunt 
d'aspectes tangibles o físics:

a) Ubicació.

b) Dimensió i capacitat.

c) Béns d'equip i instal·lacions.

d) Existències.
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UBICACIÓ: Lloc seleccionat per l'empresa per localitzar físicament la 
planta productiva.

La decisió
 

d'ubicació
 

és de caràcter estratègic o a llarg termini, doncs 
condicionarà

 
l'empresa per un llarg període de temps.

La ubicació es relaciona amb les diferents funcions de l'empresa:

•Aprovisionament: factors productius propers a l'empresa?

•Comercial: proximitat de la localització
 

al lloc de venda?

•Financera: possibilitats d'obtenir finançament?

•RR.HH.: hi ha mà
 

d'obra preparada?

2.1 – LA LOCALITZACIÓ DE L'EMPRESA TURÍSTICA
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ASPECTES DE L'ENTORN 
QUE INFLUEIXEN SOBRE 
LA LOCALIZACÍÓN D'UNA 
EMPRESA TURÍSTICA

2.1 – LA LOCALITZACIÓ DE L'EMPRESA TURÍSTICA

-Recursos naturals

-Recursos culturals

-Equipament d'oci

-Infraestructura

-Condicions polítiques i legals

-Preu del sòl

-Uns altres

Donada la diversitat 
d'empreses turístiques,

no tots influeixen de 
la mateixa manera
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ECONOMIES DE LOCALITZACIÓ I URBANITZACIÓ:

Economies de localització: sorgeixen quan en un mateix lloc s'instal·len 
un nombre elevat d'empreses d'un mateix sector, la qual cosa dóna lloc al 
fet que la zona resulti atractiva per localitzar-se allí

 
altres empreses de la 

mateixa activitat, donada la major disponibilitat de mà
 

d'obra 
especialitzada, possibilitat d'establir acords o aliances amb altres 
empreses del sector, etc.

2.1 – LA LOCALITZACIÓ DE L'EMPRESA TURÍSTICA

Economies d'urbanització: apareixen com a conseqüència del 
desenvolupament regional d'una destinació

 
(carreteres, aeroports, 

hospitals, energia, etc.). 
Oferta turística CV 2009
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2.2 – MODELS PER A LA DETERMINACIÓ DE 
LA LOCALITZACIÓ ÒPTIMA
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2.2 – MODELS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA 
LOCALITZACIÓ ÒPTIMA

Existeixen diversos models per 
determinar la localització

 
òptima 

d'una empresa, però per les 
característiques de les empreses 
turístiques estudiarem els 
següents:

Localització en funció dels costos i 
rendiments totals.

Mètode sinérgico o de localització 
multicriteri. 
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2.2 – MODELS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA 
LOCALITZACIÓ ÒPTIMA

LOCALITZACIÓ EN FUNCIÓ DELS COSTOS I RENDIMENTS TOTALS

Objectiu: triar la localització
 

que ofereix un major benefici empresarial.

Passos:

1)
 

Seleccionar diverses localitzacions en funció
 

dels factors 
locacionals més importants.

2)
 

Identificar i quantificar cadascun d'aquests factors de cost (preu 
sòl, cost de la mà

 
d’obra, cost de primera materia, cost d’energia, 

etc.) i els factors d'ingressos (clients, excursions, serveis, etc.).

3)
 

Determinar el benefici a obtenir en cada localització.
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2.2 – MODELS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA 
LOCALITZACIÓ ÒPTIMA

MÈTODE SINÉRGICO O DE LOCALITZACIÓ MULTICRITERIO

Objectiu: triar la localització
 

que ofereix un major Índex de Localització (IL).

Passos:

1)
 

Llistar factors significatius per a la localització.

2)
 

Classificar els factors en 3 categories:

a) CrCrííticstics: imprescindibles (terreny urbanitzable, subministrament elèctric, 
etc.)

b) ObjectiusObjectius quantificablesquantificables (ex. Total costos).

c) SubjectiusSubjectius: caldrà
 

ponderar-los (ex. Proximitat a un recurs turístic).

3)     A partir d'aquestos tres factors, calcular l'Índex de Localització
 

(IL).
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2.2 – MODELS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA 
LOCALITZACIÓ ÒPTIMA

MÈTODE SINÉRGICO O DE LOCALITZACIÓ MULTICRITERIO

FC = índex de mesura dels factors crítics. Pot prendre valors 0 o 1, en 
funció

 
que es compleixi o no el requisit indispensable per a la localització

 
(1 

si es compleix i 0 si no es compleix).

FO = índex de mesura dels factors objectius, que al seu torn s'obté
 

de 
la següent fórmula:

SFOi = Quantificació
 

de cada factor objectiu.

FS = índex de mesura dels factors subjectius [0≤FS≤1]

a = coeficient de ponderació
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2.2 – MODELS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA 
LOCALITZACIÓ ÒPTIMA

MÈTODE SINÉRGICO O DE LOCALITZACIÓ MULTICRITERIO

EXEMPLE:

Una empresa ha de decidir entre el solar A i B per construir un hotel 
vacacional de sol i platja, sent els factors a considerar els següents:
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2.3 – DIMENSIÓ, CAPACITAT I 
OCUPACIÓ EN LES EMPRESES 

TURÍSTIQUES
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2.3 – DIMENSIÓ, OCUPACIÓ I CAPACITAT EN LES EMPRESES 
TURÍSTIQUES

DIMENSIÓ: fa referència a la grandària que tindrà
 

l'empresa o unitat 
productiva.

CAPACITAT: quantitat de béns o serveis que es poden produir durant un 
determinat període de temps en una unitat productiva.

La dimensió estarà en funció de la capacitat, encara que 
NO SEMPRE HAN DE COINCIDIR.

(Ex. Hi ha activitats que poden ser subcontractades 
(manteniment, animació, bugaderia, etc.), per la qual cosa la 
capacitat en aquest cas seria superior a la dimensió)
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2.3 – DIMENSIÓ, OCUPACIÓ I CAPACITAT EN LES EMPRESES 
TURÍSTIQUES

No obstant això, els serveis turístics:

a)
 

No es poden emmagatzemar.

b)
 

Generalment, es produeixen i consumeixen al mateix temps.

c)
 
Estan subjectes a estacionalitat.

OCUPACIÓ: grau d'utilització
 

de la capacitat productiva de l'empresa.

La determinació del grau d'ocupació esperat és determinant per a 
les empreses turístiques per decidir la seua capacitat i dimensió, tenint 
en compte sempre l'efecte de l'estacionalitat.
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2.3 – DIMENSIÓ, OCUPACIÓ I CAPACITAT EN LES EMPRESES 
TURÍSTIQUES

Quin hauria de ser la dimensió òptima en funció de la capacitat 
productiva necessària i del grau d'ocupació estimat d'una empresa 
turística? 

A nivell general i industrial, se sol argumentar que a major dimensió, major és 
la probabilitat d'incórrer en economies d'escala, les que reduiran els costos 
unitaris mitjans.

COST
MITJÀ 

UNITARI

PRODUCCIÓ
ACUMULADA

EME
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No obstant això, la decisió de la dimensió òptima és molt més complexa 
per a la realitat de les empreses turístiques per 2 raons:

A) El tipus de producte turístic determina en part la dimensió
 

de l'empresa. 
Alguns turistes busquen serveis més personalitzats que poden ser 
oferts millor per empreses petites.

(Ex. Turistes que fugen de la massificació)

2.3 – DIMENSIÓ, OCUPACIÓ I CAPACITAT EN LES EMPRESES 
TURÍSTIQUES

B) L'estacionalitat de la demanda provoca costos d'inactivitat en una 
dimensió

 
massa gran.

(Ex. Hipoteca, lloguer, llum, etc.).
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2.3 – DIMENSIÓ, OCUPACIÓ I CAPACITAT EN LES EMPRESES 
TURÍSTIQUES

Recomanacions per triar la dimensió:

1.
 
Que s'ajusti a les característiques del producte a oferir.

2.
 
Que sigui flexible en cas d'estacionalitat dins d'una banda de 
variació

 
fixa.

3.
 
No mantindre oberta tota la planta en temporada baixa.

4.
 
Subcontractar activitats per reduir costos fixos.
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2.4 – EL GRAU DE 
PALANQUEJAMENT OPERATIU
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2.4 – EL GRAU DE PALANQUEJAMENT OPERATIU

Una determinada dimensió implica l'existència d'una determinada 
estructura fixa amb uns costos fixos concrets.

Si la dimensió està ocupada al 100%, aquests costos es repartiran 
entre un major nombre d'unitats de producte (habitacions, 
contingents, etc.) que en el cas contrari.

No obstant això, la variació en el benefici no és directament 
proporcional a la variació en el grau d'ocupació, produint els costos 
fixos un EFECTE PALANCA que serà major quant majors siguin 
aquests.

Aquest fenomen es coneix com a GRAU DE PALANQUEJAMENT 
OPERATIU (GAO).
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Def. GAO: relació entre la variació experimentada pel benefici 
empresarial i la variació en el nivell de producció venuda.  

Sent:

Bº1

 

= beneficis en el moment inicial o primer.

Bº2

 

= beneficis en el moment final o segon.

Q1 = nivell de producció
 

venuda en el moment inicial o primer.

Q2

 

= nivell de producció
 

venuda en el moment final o segon.

 
  112

112

/
º/ºº

QQQ
BBBGAO






2.4 – EL GRAU DE PALANQUEJAMENT OPERATIU
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Si descomponem els beneficis en les partides que ho integren d'ingressos 
totals (p x q) i costos totals (CVMe x q + CF), quedaria la següent 
expressió:

Sent:

P = preu de venda.

CVMe = cost variable mitjà
 

o unitari.

CF = costos fixos.

 
  CFCVMePQ

CVMePQGAO





1

1

2.4 – EL GRAU DE PALANQUEJAMENT OPERATIU
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Segons l'expressió matemàtica del GAO, s'observa que:

QUANT MAJORS SÓN ELS CF  MAJOR ÉS GAO

Això significa que aquella empresa amb majors CF i major GAO, en 
augmentar la seva ocupació, obtindrà majors beneficis que una altra 
amb una menor dimensió que experimenti el mateix augment en la 
seva ocupació i viceversa.

El GAO ajuda a determinar la dimensió, sempre que es conega el grau 
d'ocupació previst i tenint en compte el possible efecte de 
l'estacionalitat.

2.4 – EL GRAU DE PALANQUEJAMENT OPERATIU
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Una empresa d'agències de viatges té actualment 30 oficines en tota 
Espanya. Entre totes venen aproximadament unes 450.000 reserves de 
diferents proveïdors turístics i generen uns 3.5 milions € de beneficis. A la 
vista d'aquests resultats, aquesta empresa s'està plantejant obrir 2 
oficines més, la qual cosa suposaria un increment esperat d'unes 30.000 
reserves més i uns beneficis de 3.8 milions €.

Es demana:

Calcula i interpreta el GAO.

EXEMPLE 1

2.4 – EL GRAU DE PALANQUEJAMENT OPERATIU
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Una empresa d'agències de viatges té actualment 30 oficines en tota 
Espanya. Entre totes venen 450.000 reserves de diferents proveïdors 
turístics, suportant uns CF de 2 milions de € a l'any i sent els seus costos 
variables mitjans per reserva venuda de 3.5€/reserva i la seva comissió 
mitjana és de 30€/reserva.

L'any que ve, l'empresa desitja expandir-se i s'està plantejant obrir 5 
oficines més a Espanya, la qual cosa suposaria un increment esperat 
d'unes 100.000 reserves més i suportar 2.3 milions de € de CF. 

Es demana:

Li convindria a aquesta empresa incrementar la seva dimensió si es 
mantenen els seus costos variables mitjans i la seva comissió mitjana?

EXEMPLE 2

2.4 – EL GRAU DE PALANQUEJAMENT OPERATIU
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2.5 – INSTAL·LACIONS I BÉNS D'EQUIP EN LES EMPRESES 
TURÍSTIQUES

DECISIONS A PRENDRE SOBRE ELS EQUIPS I INSTAL·LACIONS TURÍSTIQUES:

1. Quines instal·lacions i equips es necessiten? 

Edificis, jardins, instal·lacions esportives, maquinària, vehicles, ordinadors, 
mobiliari, estris, etc.

2. En quina quantitat?

Estarà en funció de la capacitat de l'empresa i de la demanda prevista.

3. Com es van a distribuir espacialment? 

Distribució en planta: procés de determinació de la millor ordenació dels 
factors disponibles, de manera que constitueixin un sistema productiu capaç 
d'aconseguir els objectius fixats de la forma més adequada i eficient 
possible.

4. Com dur a terme el seu manteniment, reparació i reposició?
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