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GRAU EN TURISME I GESTIÓ DEL LLEURE

6043 - DESTINACIONS TURÍSTIQUES

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Maria Dolors Celma Benaiges
Curs: Quart
Trimestre: Primer
Crèdits: 5
Professorat: 

Maria Dolors Celma Benaiges  <mdcelma@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

Aquesta assignatura s'imparteix en format virtual.

Competències que es treballen

Bàsica

B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal 
demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 

B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

 

Específica

E1_Interpretar els principis del turisme en la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar tipologies i destinacions 
turístiques

E2_Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores

General

G2_Ser capaç de generar idees i solucionar problemas, tant de manera individual com col·lectiva

Transversal

T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

mailto:mdcelma@tecnocampus.cat


T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali 
aquests arguments

Descripció

Quins efectes tenen els impostos turístics, com el de pernoctació, sobre la competitivitat nacional i internacional d’una destinació? per què s’estableixen 
aquests impostos? Hi ha altres instruments d’acció més adequats? Per què Venècia té un impost de  pernoctació, Barcelona també i Marbella no? Com 
afecta la pujada de l’IVA de les activitats turístiques a la competitivitat d’Espanya com a destinació internacional? Com finançar l’augment de la despesa de 
les ciutats a causa del turisme, per exemple en recollida de residus i en serveis de seguretat? Està el mercat aeri controlat per unes poques empreses? 
Quines pràctiques de preus i distribució de trajectes fan? I en el cas dels aeroports? cóm afecten aquests fets al consumidor-turista? Què poden fer, i com, 
les administracions per corregir els efectes no desitjats d’aquestes situacions.

Totes aquestes preguntes seran tractades en el curs Destinacions Turístiques. 

Resultats d'aprenentatge

Avaluar les conseqüències i efectes de la gestió pública en l’activitat turística en termes d’una gestió eficient i en termes d’equitat.
Distingir objectius d’acció pública en turisme i identificar accions i instruments adequats per a cada objectiu

Metodologia de treball

Lectura de materials i de casos;
Realització d’exercicis i informes relacionats amb els casos a estudiar
Recerca, selecció i anàlisi d'informació

Continguts

1.- Conceptes i models bàsics per l’anàlisi econòmica de l’acció pública en turisme

2.- Funcions del sector públic a l’economia turística

3.- Gestió pública mitjançant impostos i altres instruments. La imposició en turisme

4.- El finançament de l’acció pública en turisme

Activitats d'aprenentatge

AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació

Informes de casos analitzats: 70% de la nota

Examen final: 30% de la nota

Recuperació: es guardarà la nota dels casos i només es podrà recuperar l'examen final.

 

Recursos

Bàsics

Bibliografies

Dwyer L.,Peter Forsyth,Wayne Dwyer, Tourism Economics and Policy, Channel View Publications, 2010.

Mankiw,N.G. Principios de Economía, Ed. McGraw-Hill, 2n ed. 2002; 6th Ed 2012



Complementaris

Bibliografies

Durant el curs es proporcionaran materials de casos específics d’anàlisi


