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Introducció

El turisme és una de les activitats econòmiques que més ha crescut al món

en les últimes dècades. El seu pes en el PIB és prou important perquè els go-

verns tinguin aquest sector molt en compte, però no solament el seu pes en

l'economia dels països mou l'interès dels governs, sinó que el seu desenvolu-

pament depèn en bona part de les infraestructures i serveis públics, dels quals

són responsables principalment les administracions públiques. A més, el tu-

risme pot ser una excel·lent eina de vertebració social, sobretot en aquelles

comarques rurals on l'activitat primària està en retrocés.

Els canvis experimentats en els últims anys, en concret motivats per la globa-

lització, han estat un motor notable per al creixement del turisme, sobretot per

les seves conseqüències en la potenciació de les comunicacions i del transport

de persones i béns, però també d'informació. Com a conseqüència tenim que,

tal com passa amb el comerç, la globalització ha limitat el pes de les adminis-

tracions estatals en el turisme, encara que en una proporció més petita que en

altres subsectors econòmics. Sembla, cada vegada més, que el model de servei

turístic està molt condicionat per la competència i els estàndards de qualitat

reconeguts internacionalment i, per tant, això condiciona també els models

de turisme que es volen desenvolupar a cada país.

Tanmateix, l'ordenació turística continua essent una responsabilitat i una tas-

ca essencial que continuen assumint els governs, ja que l'orientació i l'èxit

d'un país com a destinació turística depèn en bona part de la seva planificació

estratègica, per a la qual fa falta un lideratge i una capacitat d'iniciativa pròpia

de l'administració pública.

En els plans estratègics de turisme, cal preveure la participació de cada un dels

actors que intervenen en el funcionament del turisme a la destinació, des del

sector privat, amb inversors arriscats, empresaris ambiciosos i professionals

ben qualificats fins a les diferents administracions –estatal, regional o autonò-

mica i local– que han de saber dirigir el desenvolupament dins d'uns marges

de sostenibilitat ambiental, social, econòmica i cultural, i fomentar aquelles

inversions i millores del sector que persegueixin el bé general i afavoreixin la

creació de riquesa a la seva zona. El pla ha de dibuixar cada actuació i identi-

ficar aquells recursos i potencials que cal aprofitar, a fi de diferenciar la desti-

nació buscant la qualitat i la sostenibilitat.

Entre les activitats que pertanyen, en general, a l'administració pública, hi ha

la promoció turística de la seva destinació, encara que últimament això està

canviant. Sobretot en les anomenades destinacions madures, les entitats respon-

sables de la promoció turística estan participades també pel sector privat, que,

evidentment, és el principal beneficiari de la promoció turística d'una destina-
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ció. Aquesta cooperació entre els sectors públic i privat és només una mostra

del que, amb probabilitat, és una manera d'actuar a les destinacions turístiques

que cada vegada s'estendrà més.

Hem esfilagarsat de manera introductòria els cabdells temàtics amb què s'ha

teixit aquesta assignatura que presenta la gestió pública del turisme, les carac-

terístiques de la qual l'estudiant haurà de conèixer a fons per mitjà d'una sèrie

de textos escollits, entre documents públics i articles d'experts. Amb un sentit

eminentment pràctic, l'assignatura anirà desgranant els temes reunits en tres

grans apartats:

1) La missió de l'administració pública

2) La política turística

3) La gestió pública

L'estudiant disposarà d'accés directe al material de l'assignatura amb textos introductoris
a l'aula i enllaços a pàgines web on podrà accedir als textos escollits per a la comprensió
i l'aprenentatge de la matèria.

Durant el semestre, hi haurà un debat de participació obligatòria per a l'estudiant, mo-
derat per un expert, i per al qual l'estudiant s'haurà de preparar amb una lectura.
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Objectius

1. Establir la relació existent entre el turisme com a sector economicoproduc-

tiu i la seva gestió des de l'àmbit del públic per a aconseguir-ne un desen-

volupament sostenible.

2. Conèixer els elements que configuren una de les dues grans àrees d'actuació

de la gestió pública del turisme com és la gestió del producte turístic i els

elements que l'integren.

3. Estudiar l'altra gran àrea d'actuació de les administracions públiques: acon-

seguir l'òptima comercialització del seus productes turístics en els diferents

mercats turístics als quals es dirigeix.

4. La consecució de la competitivitat de les destinacions turístiques és

l'objectiu final de les institucions implicades en la política turística, per la

qual cosa se n'estudia el marc conceptual i els elements que la integren.

5. Conèixer els principals elements i característiques de les destinacions turís-

tiques.

6. Conèixer les diferents administracions que intervenen en el procés de cre-

ació, gestió i comercialització dels productes turístics i les seves diferents

estructures organitzatives i competencials.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Guia de gestió pública del turisme
Francesc González i Oriol Miralbell

1. La missió de l'administració pública

2. Política turística

3. La gestió pública
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