
Presentació
Tots hem presenciat el turisme massificat; hem vist platges plenes de gom a gom 
i rambles amb riuades de gent. Però, quants de nosaltres hem reflexionat sobre el 
deteriorament i el desgast que aquest turisme comporta per al planeta? Si no ho 
heu fet, ara és el moment. Perquè la motivació personal d’aquest treball ha estat, 
des del principi, l’interès per reflexionar sobre la possibilitat de trobar un nou des-
tí, per a una nova era.
En aquest resum podreu trobar el desenvolupament del meu treball: una recerca 
en matèria de turisme que té com a objectiu elaborar una proposta alternativa al 
model turístic tradicional, que sigui més respectuosa amb el medi ambient. És a 
dir, trobar un model turístic que ensenyi al viatger a gaudir de l’entorn d’una forma 
natural, sense causar-li cap efecte negatiu: el model de ciutats de vacances ubicades 
en un entorn natural, ecosostenibles i que prioritzin la protecció mediambiental.
Aquest raonament em va permetre desenvolupar la hipòtesi principal de la recer-
ca, que es basa a demostrar que el futur del turisme es caracteritzarà pel predo-
mini de les Ciutats de Vacances. La confirmació d’aquesta hipòtesi deriva de tres 
arguments: que el turisme necessita una reconversió, que les ciutats de vacances 
són un model turístic més rendible que els hotels i que, alhora, són una proposta 
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molt més sostenible. Aquests arguments conjunturals els he desenvolupat a partir 
dels objectius següents:
– Estudiar l’evolució del turisme per entendre el model actual predominant.
– Conèixer els efectes de la crisi transformadora de la covid-19 sobre el turisme.
– Aprofundir en el concepte del turisme sostenible i els ODS referits a aquest sector.
– Crear un projecte de Ciutat de Vacances, com a nou model turístic.
– Comparar el seu rendiment econòmic amb el d’un hipotètic hotel, en la mateixa ubicació.
– Recollir l’opinió de fons d’inversió, com a indicadors de les tendències turístiques.



Metodologia
La metodologia d’aquest treball es basa en dues parts completament diferenciades, 
ambdues amb l’objectiu comú de trobar un millor i nou concepte de turisme.
D’una banda, la part teòrica d’anàlisi de l’evolució del turisme des de les darreres dèca-
des i fins a l’actualitat, que posa de manifest la necessitat de reconvertir el model turís-
tic actual. Aquest nou model camina cap a tendències més sostenibles i per això també 
ha estat necessari l’estudi teòric de conceptes com la sostenibilitat en el turisme, els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) o si existeix alguna estratègia de turis-
me sostenible. Alhora, he analitzat els grans fons d’inversió turístics, com a indicadors 
de les tendències de mercat.
D’altra banda, la part pràctica és l’eix vertebrador d’aquest treball i consisteix en la 
creació de dos projectes turístics en un mateix entorn natural: el d’un edifici hoteler i 
una Ciutat de Vacances. A partir d’aquí, he establert una comparativa tant en termes 
de sostenibilitat com de rendibilitat econòmica, per determinar quin dels dos models 
té més projecció de futur.
Tanmateix, el marc pràctic inclou una entrevista amb un alt directiu del fons d’inversió 
Azora. D’aquesta manera, pretenc assolir l’objectiu principal del treball que consisteix 
a confirmar que les ciutats de vacances són un model turístic més rendible i sostenible 
que el model d’edifici hoteler.

Cos del treball
A partir de l’estudi teòric he analitzat l’evolució del turisme a la Costa Brava i els forts 
impactes que ha sofert. La covid-19 ha propiciat que es comenci a buscar un turisme 
en contacte amb la naturalesa, lluny de possibles aglomeracions. Aquest canvi de 
tendència tindrà conseqüències pel model de turisme de grans hotels massificats 
en grans ciutats. Així, he comprovat que és necessari un canvi de rumb, buscant un 
model més sostenible, desconcentrat i digital. Per això, he volgut aprofundir més 
en el concepte de sostenibilitat en el turisme, analitzant les diferents estratègies de 
sostenibilitat que es poden aplicar al turisme i, en concret, als projectes turístics del 
meu treball. Per fer-ho, he tingut en compte els ODS implicats en el turisme així com 
l’estratègia de turisme sostenible d’Espanya per al 2030.
Finalment, i amb l’objectiu d’avaluar les diferents tendències del mercat turístic, he 
estudiat un dels principals indicadors d’aquest sector: els fons d’inversió, aprofundint 
en els que lideren la inversió turística a Espanya i que evidencien que la febre inver-
sora ara no s’està decantant pels hotels tradicionals, sinó pel segment vacacional-res-
sort, tendència que s’aproxima al projecte de Ciutat de Vacances.
Tota aquesta informació ha estat la base sobre la qual he desenvolupat el marc pràc-
tic del treball.
La part pràctica, doncs, comença per la recerca d’una ubicació on projectar-hi un 



model de Ciutat de Vacances i un model d’edifici hoteler. He buscat una finca real, en 
un entorn natural, on he desenvolupat aquests models turístics. Pel que fa a la in-
fraestructura, d’una banda, la ciutat de vacances està dividida en diferents illes, que 
corresponen a diverses zones del conjunt vacacional. Quant a l’hotel, es tracta d’un 
edifici de set plantes amb cent habitacions en total (20 per 5 plantes). 
Un cop acabats aquests projectes, he estudiat la rendibilitat de cadascun, perquè 
aquell que sigui més rendible serà el que triomfarà en un futur. En aquest sentit, he 
analitzat els costos i ingressos de la ciutat de vacances i de l’hotel, per comprovar 
amb un compte de pèrdues i guanys quin model generarà un benefici net més gran. 
Després de realitzar els càlculs pertinents, he pogut concloure que les ciutats de va-
cances són un producte turístic molt més rendible que els edificis hotelers, només cal 
veure la diferència entre el benefici net obtingut: el benefici net d’explotació de l’hotel 
seria d’1,7 M€, mentre que l’obtingut amb la ciutat de vacances seria de 2,1 M€. Aques-
ta diferència (de gairebé mig milió) té una raó evident: la divergència en els costos de 
construcció. Si bé la ciutat de vacances està constituïda de bungalous i instal·lacions 
prefabricades de baix cost, l’edifici hoteler exigeix una inversió en construcció i edifi-
cació que fa augmentar considerablement els costos. 
Finalment, la confirmació de la hipòtesi deriva d’un tercer argument: que les ciutats 
de vacances són una proposta més sostenible que els hotels. Per comprovar-ho, he 
elaborat una proposta per a l’aplicació de mesures de sostenibilitat a cadascun dels 
projectes. Pel que fa a la ciutat de vacances, aquestes mesures han estat orientades 
a aconseguir la certificació mediambiental ISO 14001. Respecte a l’hotel, les mesures 
que he aplicat han estat orientades a obtenir l’EU Ecolabel. El que he pogut observar 



amb el disseny dels projectes és que la construcció de la ciutat de vacances permet 
utilitzar infraestructures que no requereixen la desforestació de la finca objecte de 
la recerca. La construcció de l’hotel, en canvi, suposa un greu inconvenient: l’aixe-
cament de l’edifici implica la desforestació de part de la finca boscosa, pràctica que 
entra en col·lisió amb el concepte de sostenibilitat que busco amb aquest nou model 
turístic. Així, he comprovat que la ciutat de vacances permet una major integració en 
el medi, en perjudici de l’edifici hoteler.

Realitzats i analitzats aquests estudis pràctics, es confirma la hipòtesi que el futur del 
turisme serà de les ciutats de vacances, ja que són molt més rendibles i sostenibles.
Aquesta projecció de futur la reafirma l’entrevista mantinguda amb un alt directiu del 
fons d’Inversió Azora, que ha protagonitzat la major inversió turística en una ciutat 
de vacances de la Costa Brava. A partir de l’entrevista al Sr. Carlos Cano he pogut com-
provar que, tot i que és possible la compatibilitat entre el turisme massificat hoteler i 
el turisme de ciutat de vacances, aquest segon és una clara tendència de futur. 

Conclusions
Com a conclusió de tot el treball, puc afirmar que en el moment actual el turis-
me està experimentant una forta transformació. Es desconeix què passarà en els 
pròxims anys, però dins d’aquesta gran incertesa, es comencen a perfilar noves 
tendències socials, que apunten cap a un futur sostenible, digital i innovador. Així 
he comprovat que a l’hora d’escollir localitzacions turístiques es busquen tres re-
queriments: proximitat, natura i població reduïda. Aquest canvi de tendència tindrà 
conseqüències per al model de turisme de grans hotels massificats en grans ciutats 
i, un cop més, confirma la principal hipòtesi d’aquest treball: que les ciutats de va-
cances són el model turístic que predominarà en el futur.
Crec que com a societat estem en un moment en què des del punt de vista turístic 
toca reinicialitzar-se i tots hem de ser part d’aquesta reconversió. La construcció 
d’una societat més saludable, en tots els aspectes, està a les nostres mans. Potser el 
primer pas sigui començar per pensar que «tots som turisme», i que tots en formem 
part. Per tant, cal buscar nous destins, que ens portin cap a una nova era molt més 
respectuosa i compromesa amb la salut del nostre planeta. 
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