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L’encaix de l’autocar en la descoberta 
de la ciutat turística.

Una aproximació geogràfica

Taula. Reptes del transport discrecional de turistes

Eines per a la transició cap a una mobilitat 
sostenible i el paper de l'autobús



El creixement del turisme urbà

…un repte per gestió de la mobilitat a la ciutat 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gVTY2G6h8jk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gVTY2G6h8jk


?

La necessitat de distribució dels fluxos turístics en un escenari
complex i limitat territorialment...
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...i amb una forta irrupció de noves formes de mobilitat per a un
ús convencional i/o turístic.



La centralitat turística urbana. El Tourism Business District (TBD)
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Getz (1993)

Aquests espais poden sorgir de manera espontània a partir d’eixos comercials o centres
històrics i patrimonials; o bé planificada amb la creació d’infraestructures o equipaments
estratègics per generar zones de nova centralitat.



La zonificació convencional de les ciutats turístiques tradicionals
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La morfologia urbana 
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El paper de l’autocar en el desplaçament dels turistes en les ciutats

- Les excursions en autocar permeten als visitants que tenen una estada curta a
la ciutat realitzar amb comoditat circuits panoràmics i tancats.

- No és el mode de transport majoritari dels visitants per arribar i desplaçar-se
internament per la ciutat, però agrupa un alt nombre d’usuaris al mateix temps.

- La presència d’aparcaments dissuasoris urbans són fonamentals per la gestió
dels fluxos i garantir la intermodalitat amb d’altres mitjans de transport.

- La redistribució de zones habilitades d’aparcament, allunyades dels atractius,
contribueix al bon servei i la convivència amb la resta d’usuaris de l’espai públic.

- Cal repensar els circuits i recorreguts turístics en zones sensibles i establir
punts d’encotxament i desencotxament entrellaçats en diferents punts. Es
necessari trobar noves centralitats turístiques (TBD).

- La creació de sistemes de monitorització de la circulació dels vehicles pot
preveure i intervenir conflictes en entorns de major concentració d’autocars.
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