
 

Nom de l’assignatura Planificació Turística 
Presentació 
  

Centre docent EUM 

Bloc de la matèria  

Crèdits ECTS 4 

Tipus d'assignatura 
  
Titulació GRAU en Turisme i gestió del lleure 

Doble Titulació ADE Turisme 
Curs Tercer 

Trimestre Segon 

Idiomes d’impartició Català/ Castellà 

Professorat Marta Pérez 

1.- Objectius d’aprenentatge 
generals de l’assignatura. 

Dotar a l’alumne dels coneixements bàsics que els capacitin en la  intervenció en treballs 
relacionats amb la planificació dels destins turístics. 
Situar a l’ alumne en el context real de la planificació, desenvolupant la seva capacitat 
analítica i diagnòstica. 
Capacitar a l’ alumne en la recerca de iniciatives de intervenció i solucions reals. 

2.- Competències   

2.1.-  Competències 
INSTRUMENTALES 

G.1. Comprendre i interpretar de manera pertinent i raonada texts escrits de 
caràcter acadèmic.  

G.2. Justificar amb arguments consistents el posicionament que es tingui en 
relació a un fet i defensar-lo públicament.  

G.3. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en qualsevol de les dues 
llengües oficials de Catalunya, és a dir, en català i en castallà, tant davant 
audiències expertes com inexpertes.  

G.4. Utilitzar satisfactòriament i amb finalitats acadèmiques la llengua anglesa 
(llegir, escriure i parlar en un registre mig-alt)  

G.5. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per dur a 
terme l’activitat acadèmica ordinària.  

G.6. Reconèixer documentació i  fons econòmics.  

G.7. Interpretar la normativa legal/organización institucional.  

G.8. Gestionar informació.  
 



 
2.2.- Competències 
PERSONALES 

 

 

G.9. Treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant 
opinions contraries fins assolir un posicionament de consens.  

G.10 Desenvolupar la capacitat de raonament autònom amb perspectiva crítica 
en temes o qüestions complexes o controvertides. 

G.11. Reconèixer la diversitat de punts de vista com un element fonamental de la 
vida acadèmica i essencial a la societat contemporània i ésser capaç de donar a 
conèixer les seves pròpies opinions dintre del respecte a les opinions divergents.  

G.15. Emprar aspectes mediambientals segons el marc de referència del pla 
mediambiental de la EUM. 

 

2.3.- Competències 
SISTEMÀTICAS 

G.16. Desenvolupar el sentit de la curiositat i el desig de conèixer allò 
desconegut, imprescindible en tot procés formatiu i a tota activitat professional 
amb projecció.  

G.17. Aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptar-los a 
contextos i situacions noves. 

G.18. Progressar en processos de formació i aprenentatge de manera autònoma 
i contínua. 

G.21. Desenvolupar iniciativa i esperit emprenedor 

G.22.Motivació per la temes de qualitat  

G.23. Sensibilitat amb el medi ambient.  

 
2.2.-  Competències 
ESPECÍFIQUES. 

E.1. Interpretar els principis del turisme: la seva dimensió espacial, social, 
cultural, política, laboral i econòmica.  
 
E.2. Analitzar els efectes econòmics que genera el turisme  

E.3. Tindre consciència del caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova 
societat del oci.  

E.4. Reconèixer les principals estructures político-administratives turístiques  

E.7. Reconèixer els principals agents turístics (públics i privats) 

E.8. Avaluar els potencials turístics i l’anàlisi prospectiu de la seva explotació.  

E.19. Gestionar els espais territorials d’acord amb els principis de sostenibilitat. 

E.23. Analitzar els impactes generats pel turisme . 

 

E.28. Interpretar l’estratègia, els objectius i els instruments públics de la 
planificació. 

. 

E.30.Reconèixer les principals iniciatives respecte al patrimoni cultural. 



 
E.32.Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d’infraestructures i 
instal·lacions turístiques.  

3.-  Metodologia de treball Es combinaran classes teòriques amb la aplicació pràctica de les competències que es 
vagin assolint.  
Anàlisi de diversos textos i notícies referents a estratègies de planificació i gestió de 
destinacions turístiques. 
 

4.-  Avaluació global de 
l'assignatura 

L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que 
s'indiquen: 
        - Examen final de trimestre: 60% 
        - Treballs o casos pràctics: 30% 
        - Lliurament d'exercicis proposats: 10%   

Hi haurà una recuperació al iniciar el següent trimestre amb els MATEIXOS 
aspectes (i amb els mateixos pesos) a recuperar que els esmentats anteriorment. 
És a dir: 

- Examen final de trimestre: 60% 
- Treball o casos pràctics: 30% 
- Lliurament d'exercicis proposats: 10%   

 
5.- Continguts 
 
 
 

CONTINGUT 1 1. Estudi i Anàlisi de la destinació turística com a base de la planificació 
estratègica. 

1.1. Conceptualització de destinació turística 
1.2. Funcions de la destinació turística 
1.3. Agents de la destinació turística 
1.4. Components de la destinació turística 
1.5. Estructuració de la destinació turística 
1.6. Cicle de vida de la destinació turística i sostenibilitat. 
1.7. Tipologia de Destinacions turístiques  
 

 
CONTINGUT 2 2. La planificació com a eina de desenvolupament competitiu de la 

destinació turística. 
2.1. Definició de planificació estratègica 
2.2. Condicionants de la planificació 
2.3. Barreres per la planificació 
2.4. Fases de la planificació 
2.4.1. Anàlisis estratègic de la situació  
2.4.2. Presa de decisions estratègiques 
2.4.3. Implementació de l’estratègia 

 

 
CONTINGUT 3 3. Definició de polítiques de qualitat turística i estratègies de competitivitat. 

 
3.1. La regulació i intervenció administrativa com a base de la planificació:  
Llei del sol, Llei del paisatge, el POUM, llei de costes, normatives d’ 



 
accessibilitat, de seguretat, ambientals,  turístiques etc...que incideixen en el 
procés de planificació i la condicionen.  Normatives de qualitat . 
3.2. La operativa del màrqueting. 
3.3. La operativa del capital humà. 
3.4. La operativa tecnològica 

 

 
CONTINGUT4 4. Suports per la seva implementació 

 
4.1.Ens coordinador (nivell estratègic) 

4.2. Experiències (nivell operatiu) 

4.3. Informes, estudis i indicadors ( Observatori de turisme) 

4.4. Creació i desenvolupament de la marca  

 
CONTINGUT 5 5. Models de planificació i gestió de diferents destinacions turístiques 

 

CONTINGUT6  

CONTINGUT 7  

CONTINGUT 8  

CONTINGUT 9  

CONTINGUT 10  

6. - Recursos didàctics 
 

 
 

Albert Vancells Farraró (Coord) 

Coautora: Marta Pérez García Ed. Servei de Publicacions de la UAB. 

(2007): Estrategia y Gestión del turismo en el municipio 

 

Josep Francesc Valls  

(2000) Planificació i Gestió de Destinacions turístiques sostenibles. Ed Ediciones Gestión 
2000, Planeta de Agostini Profesional y Formación, S.L. 

Anton, S. Y González, F. (coord) 

(2005):Planificación territorial del turismo. Ed. UOC 



 

 

 

Ejarque, J.  

(2005): Destinos turísticos de éxito. Diseño, creación, gestión y marketing. Ed. Pirámide 

 

 

  


	G.8. Gestionar informació. 

