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Introducció

Les característiques pròpies del sector turístic fan de la logística una funció fo-

namental per a l'eficiència de l'activitat. L'activitat turística implica desplaça-

ments i, per tant, la disposició de tots els factors necessaris en el lloc, la quan-

titat i el moment adequats és una condició essencial perquè es pugui desenvo-

lupar l'activitat turística. La funció logística, en aquest sentit, no afecta només

l'oferta, és a dir, la disposició dels recursos adequats per part de les empreses,

sinó que també afecta la demanda des del punt de vista de la mobilitat.

Des del punt de vista de l'oferta, l'activitat logística implica una important font

d'avantatges competitius. En aquest sentit, una planificació òptima dels apro-

visionaments, de les operacions de prestació del servei turístic i de la distribu-

ció contribuirà a millorar l'eficiència de l'activitat, reduint costos i diferenciant

el servei. Hem de tenir en compte que, cada vegada més, l'activitat empresarial

es duu a terme mitjançant organitzacions altament descentralitzades en què la

gestió de les operacions logístiques adquireix una perspectiva complexa, ja que

hi han d'integrar les activitats de diferents empreses. El model que ens permet

analitzar amb profunditat aquesta activitat és el model de gestió de la cadena

de subministrament (supply chain management). Al seu torn, hem de tenir en

compte que l'activitat turística i la seva logística estan molt condicionades pels

criteris de sostenibilitat en un context d'ús creixent de les tecnologies digitals.

En aquest sentit, la logística inversa i la logística electrònica (e-logistics) seran

els conceptes clau que ens ajudaran a entendre aquestes tendències.

Per la seva part, des del punt de vista de la demanda, fem una anàlisi de la

mobilitat turística. Des d'aquesta perspectiva és fonamental entendre la relació

existent entre transport i turisme, en el marc de models explicatius dels fluxos

turístics i de les xarxes de transport a partir de la teoria de grafs.
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Objectius

Els objectius del contingut que presentem són els següents:

1. Estudiar els fonaments de l'activitat d'aprovisionament i distribució en el

marc de l'activitat turística.

2. Conèixer els aspectes fonamentals del model de gestió de la cadena de

subministrament (supply chain management).

3. Entendre les bases de la logística internacional.

4. Analitzar l'impacte de les tecnologies digitals en l'activitat logística de les

empreses turístiques.

5. Conèixer la relació entre l'activitat logística al sector turístic i la sostenibi-

litat mediambiental.

6. Comprendre la relació existent entre el transport i el turisme.

7. Analitzar els components bàsics de la mobilitat turística: fluxos, xarxes i

modes de transport.

8. Estudiar la manera de gestionar els fluxos turístics en destinació i redisse-

nyar la mobilitat interna.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Fonaments de logística
Carlos F. Cabañero Pisa i Marta Viu Roig

1. Introducció a la logística

2. Logística d'aprovisionament

3. Logística de distribució

Mòdul didàctic 2
Estratègia logística
Carlos F. Cabañero Pisa i Marta Viu Roig

1. Supply chain management

2. Logística internacional

3. E-logistics

4. Logística inversa

Mòdul didàctic 3
Mobilitat i turisme
Francesc González Reverté

1. Mobilitat i turisme. Context general

2. La interpretació espacial de la mobilitat turística. Fluxos, xarxes i mit-

jans de transport

3. La gestió de la mobilitat en les destinacions
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