


 INTRODUCCIÓ: LA PLANIFICACIÓ ADMINISTRATIVA 
El dret del turisme és precisament la planificació pública en matèria 

turística. La qualitat de l'entorn urbà ha adquirit una enorme 
transcendència en l'ordenació del turisme. No es tracta ni principalment 
ni únicament de l'ordenació de les construccions (en especial dels 
allotjaments turístics), sinó de la creació o conservació de les condicions 
que fan que la ciutat siga una destinació turística atractiva. En la 
protecció de l'entorn urbà les administracions públiques fan una 
important labor de planificació. 

 IDEES BÀSIQUES DEL DRET URBANÍSTIC 
A)LA FUNCIÓ SOCIAL DE LA PROPIETAT 
El propietari d'una porció de territori, solar, parcel·la, etc., no és lliure de fer-

hi el que vulga. La propietat ha de complir una funció social (art. 33 
CE). 

 
(1) Contingut tret del Manual Derecho del turismo de David Blanquer 

Criado. 



El dret de propietat immobiliària consisteix en un 
conjunt de drets (ex. edificar, vendre…), però també 
en un conjunt de càrregues i deures (cedir una 
porció de la propietat per a parcs, jardins, etc., o 
costejar les obres d'urbanització). 

A més els propietaris han de destinar el sòl i les 
construccions a usos que no resulten incompatibles 
amb el planejament urbanístic i han de mantenir-los 
en condicions de seguretat, salubritat i ornament 
públic. 

La intervenció pública en la propietat immobiliària es 
porta a cap mitjançant tres instruments: 

- la llei; 

- el reglament (plans urbanístics); 

- l'acte administratiu (la llicència d'edificació). 



b) LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA: LA 

CLASSIFICACIÓ I LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

Els plans urbanístics estableixen la divisió del 

territori municipal en sòl urbà, urbanitzable i 

no urbanitzable (classificació del sòl), i per 

altra part fixen les diferents utilitzacions del 

sòl (qualificació del sòl; exemple: ubicació 

de zones verdes i espais lliures, serveis 

públics, ús turístic, ús residencial, ús 

industrial…). 



El sòl urbà és el ja transformat, el sòl no urbanitzable és el que 
no ha de ser transformat i l’urbanitzable és el sòl 
susceptible de transformació. 

El sòl urbà és el ja transformat; té com a mínim abastiment 
d'aigua potable, evacuació d'aigües i subministrament 
d'energia elèctrica, accés rodat, etc. 

Els sòls no urbanitzables són aquells que s’han d’incloure en 
aquesta classe de sòl perquè estan sotmesos a algun 
règim especial de protecció (exemple: paisatgístic, 
arqueològic, científic, ambiental...) o aquell sòl que el 
planejament considere necessari preservar pel seu valor 
agrícola, forestal, etc. 

El sòl que no té la condició d'urbà o no urbanitzable té la 
consideració de sòl urbanitzable i pot ser objecte de 
transformació. 



C) LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

L’edificació d'una obra està subjecta a intervenció 
administrativa mitjançant una autorització que rep el 
nom de llicència urbanística. És un acte administratiu 
de caràcter reglat. La competència per a atorgar o 
denegar la llicència correspon a l'Ajuntament. 

Per a portar a cap una nova activitat turística és 
freqüent que s’haja de fer una obra i obtenir una 
llicència d'edificació (exemple: els allotjaments 
turístics, hotels, etc., necessiten llicència d'obra, 
llicència d'obertura i autorització autonòmica de 
caràcter turístic). 



 EL TURISME I LA PLANIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

Cal destacar la intervenció de 
l'administració turística de les comunitats 
autònomes en l'aprovació dels plans 
urbanístics dels municipis turístics o el 
sotmetiment del contingut dels plans 
urbanístics als plans turístics. Per tant, 
s’ha de destacar la incidència del 
turisme en la legislació urbanística. 



 La qualificació de l’ús del sòl (exemple: la llei canària diu que la 
qualificació de l’ús turístic pot recaure sobre qualsevol tipus de 
sòl: urbà, urbanitzable i rural). 

 Densitat de l'ocupació turística i estàndards urbanístics. 

L'ordenació turística pot regular la saturació de l'ocupació hotelera 
fixant els estàndards d'oferta que puguen aconseguir els límits 
propis d'un turisme respectuós amb el desenvolupament 
sostenible. També fixa per exemple un estàndard mínim de 
metres quadrats de solar per plaça d'allotjament turístic. 

 Fixació de nombre màxim d’habitatges o places hoteleres que 
poden construir-se. 

 Regulació del turisme rural. L'objectiu comú de la legislació 
autonòmica és conservar el sòl no urbanitzable com a sòl rústic i 
impedir la formació incontrolada de nuclis de població; es 
tracta de fer efectiu que els habitatges siguen aïllats i d'evitar 
fraus que desemboquen en la formació de nuclis de població 
per l'acumulació d’habitatges que no estan tan aïllats. 

 Regulació dels camps de golf en sòl no urbanitzable. 


