
დოქტ. კლარა მარიკონდა1 

ადგილობრივი ტურისტული სისტემები ესპანეთში 

აბსტრაქტი 

ამ ათასწლეულში და, მეორე მხრივ, საერთაშორისო კონკურენციის გარიჟრაჟზე, 

ტურიზმის, როგორც ეკონომიკური სექტორის, უდიდესი პოტენციალი, რაც თან სდევს 

ტურიზმის გლობალიზაციას და პროდუქციის სეგმენტაციის ფორმას, ნიშნავს, რომ 

ევროპული კავშირი ტურიზმს მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს ლისაბონში შემუშავებული 

საერთო ევროპული ეკონომიკისა და სოციალური მოდელის რეალიზაციაში და ეს 

აშკარად აჩვენებს, რომ საერთაშორისო კონკურენცია მზარდად მოქმედებს თავისი 

კომპლექსურობით ერთიანი მომსახურების შეთავაზების შესაძლებლობაზე. სხვადასხვა 

ფორმის სახელმწიფოთა პანორამაში ესპანეთი დღესდღეობით წარმოადგენს ერთეულ 

შემთხვევას. 

ესპანური სისტემის, პრიორიტეტული ამოცანა, როგორც სისტემის სრულყოფის 

საშუალება, ადგილობრივი ტურიზმის სისტემის ღირებულების გაზრდაა, რაც 

გულისხმობს ტერიტორიაზე ინტეგრირებული ყველა საქმიანობის აქტორთა უდიდესი 

რაოდენობასთან კოორდინირებასა და ჩართულობას. მეორე მხრივ ესაა, ტურისტული 

შეთავაზების გაფართოება, რომელიც შედგება რიგი ტურისტული პროდუქტებისაგან ან, 

უფრო სწორად, საქონლისაგან, მომსახურებისაგან, სოციალური, კულტურული, და 

ეკონომიკური ფაქტორების შემცველი ერთიანი ტურისტული პროდუქტის სხვადასხვა 

ნაწილებისაგან, რასაც შეუძლია, დააკმაყოფილოს ტურისტის მოთხოვნა გლობალურ 

ტურსა და ტურისტულ ვიზიტებზე. ესპანეთში ტურიზმის პოლიტიკის ადგილობრივ 

განზომილებაზე მითითება მჭიდროდ დაკავშირებულია მდგრადი განვითარების 

პარადიგმის პროგრესირებად დადასტურებასთან. 

წინამდებარე ნაშრომში გააზრებულია ის, თუ როგორ შეიტანა იტალიამ და ესპანეთმა, 

განსაკუთრებით კი ტურისტებმა, საკუთარი წვლილი ადგილობრივი, პროდუქტიული 

თუ მესამე დონის სისტემის წამოწყების, მხარდაჭერისა და გაძლიერების საქმეში. ორივე 

ადგილობრივი სისტემა ძლიერი და შემაკავშირებელია, ხასიათდება სამეწარმეო 

შემოქმედებითი, ინოვაციების ყოველდღიურობით და ადგილობრივი საზოგადოებების 

წვლილით, სადაც ტერიტორიული სტრუქტურა დიდი ხანი დასნეულებული იყო 

ტექსტურებით, ქსელებითა და ასოციაციებით ტრადიციული სოციალური ქცევით, 

ენდოგენური განვითარების ლოგიკის შესაბამისად. 

ეს ხდება მაშინაც კი, როცა იტალიაში მეტად, ვიდრე ესპანეთში, სახეზეა სისტემის 

სირთულეები, სადაც ნარჩუნდება საგადასახადო და [სხვა] შენატანების გადაჭარბებული 

წნეხი სასწავლო სქემებსა და ინფრასრუქტურულ ქსელებში, ფართოდ გავრცელებულ 

შეყოვნებებთან ერთად. 

___________________ 

იმ ფენომენის ეროვნულ მასშტაბში მართვის სირთულე, რომელსაც, ცალკეულ 

სახელმწიფოს საზღვრებში, ტრადიციულად ეფექტიანია ინსტრუმენტების მეშვეობით 

უმკლავდებიან და რომელიც სწრაფად ვრცელდება გლობალურ დონეზე, ცხადყოფს 

დინამიკას, რომლითაც რეგიონები ვითარდებიან თანამედროვე ეპოქაში. განვითარების 

1 ლუიჯი ვანვიტელის კამპანიის უნივერსიტეტის ჟან მონეს პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის 

შედარებითი კერძო სამართლის პროფესორი. 
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ბუნებრივი პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს, შეინარჩუნოს ეროვნულ ეკონომიკურ 

სისტემათა ურთიერთქმედებაზე კონტროლი და რაც რეგიონულ ინსტრუმენტებში 

ითარგმნება, რისთვისაც იყენებენ ძალაუფლებასა და მარეგულირებელ რესურს, იმ 

ადგილობრივი და რეგიონული პრობლემების გამკლავებისაკენ არის მოწოდებული, 

რომლებიც ნაკლებად თუ არის საკმარისად ცნობილი ადგილობრივი 

საზოგადოებებისათვის.2 

არსებობს მნიშვნელოვანი შეთანხმება ტერიტორიებისა და ადგილობრივი სპეციფიკის 

როლზე გლობალურ კონკურენციაში. ტურიზმის, როგორც ეკონომიკური სექტორის, 

უზარმაზარი პოტენციალი ამ ათასწლეულში და, მეორე მხრივ, საერთაშორისო 

კონკურენციის დასაწყისი, რომელიც თან ახლავს ტურიზმის გლობალიზაციას და 

პროდუქტის სეგმენტაციის ფორმებს, ნიშნავს, რომ ევროპული კავშირი ამ მიმართულებას 

ანიჭებს მნიშვნელოვან როლს ლისაბონში შემუშავებული საერთო ევროპული 

ეკონომიკური და სოციალური მოდელის რეალიზაციაში და ეს ნათლად აჩვენებს, რომ 

გლობალური კონკურენციას მზარდი გავლენა აქვს კომპლექსურად ერთიანი სერვისის 

შეთავაზების შესაძლებლობაზე.3 

რეალურად, გლობალიზაციამ მეტად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ეროვნულთან 

შედარებით რეგიონული მასშტაბის გაძლიერებაში, ნაცვლად იმისა, რომ შესაბამისობაში 

მოეყვანა განსხვავებული გეოგრაფიული სეგმენტები. აქედან გამომდინარე, ბაზრის 

გლობალიზაციის დაფუძნება ლოკალურ განზომილებებში არ ავლენს კონტრასტს: 

გეოგრაფიულ რეალობაში გლობალურ ფენომენს აქვს ტერიტორიაზე გამყარების 

პრაგმატული საჭიროება, უფრო ზუსტად, გეოგრაფიულ სისტემებს, რაც უფრო ძლიერია 

ისინი, მით უფრო მეტად შეიძლება განიმარტოს სისტემურ არეალებად, სპეციალიზებულ 

(მაგალითად, ინდუსტრიულ) რაიონებად მაშინ, როდესაც სუსტი ადგილობრივი 

სისტემები ან გეოგრაფიულად და ეკონომიკურად ფრაგმენტულ არეალებს გაღარიბებისა 

და მზარდი მარგინალიზების საფრთხე აქვთ. სახელმწიფოთა სხვადასხვა ფორმების 

პანორამაში, ესპანეთი დღეს განსაკუთრებული შემთხვევაა. კონსტიტუციონალისტები 

განმარტავენ ესპანეთის სახელმწიფოს ბუნებას როგორც tertium genus-ს ცენტრალიზმსა 

და ფედერალიზმს შორის, და განსაზღვრავენ მას ტერმინით „ავტონომიური 

სახელმწიფო“ და „ავტონომია“.4 
ესპანეთი ტრადიციულად მიიჩნევა რეგიონალიზმზე დაფუძნებული სახელმწიფოს 

მოდელად 1978 წლის კონსტიტუციით, დემოკრატიის დაბრუნებიდან მოყოლებული. იგი 
წარმოადგენს კომპლექსურ სახელმწიფო ორგანიზაციას, დაყოფილს 
მუნიციპალიტეტებად, პროვინციებად და ავტონომიურ თემებად. ამ წარმონაქმნებთან 
დაკავშირებით, ესპანეთის კონსტიტუცია („ეკ“) ცნობს ავტონომიას ადგილობრივი 
ინტერესების მართვაში (ეკ-ის 137-ე მუხლი).5 

„ფრანშიზის კრიზისის“ შემდეგ, ესპანეთმა აირჩია დეცენტრალიზებული და 
დეცენტრალიზებულ ორგანიზაციული მოდელი, რომელიც ეფუძნება პოლიტიკური 
ძალაუფლების დანაწილებას სხვადასხვა ტერიტორიული საზოგადოებრივ 
გაერთიანებებს და მათა ავტონომია აღქმულია, როგორც მარეგულირებელი 
უფლებამოსილება, ადგილობრივი ინტერესების პოლიტიკური და ადმინისტრაციული 
მმართველობა. 

2 Barca, F., McCann, P., Rodríguez-Pose, A., The Case for Regional Development Intervention: Place-based versus 

place-neutral approach, Journal of Regional Science, 2013, 134-152, 2006. 
3 Lizza, G., Europe between regionalization and globalization, Lizza, G. (ed.), Geography of the New Europe, Turin, 

Utet, 1999.  
4 De Matteis, G., For a Geography of Territorial Activity and Territorial Values, Bonora, G., (ed.), SloT notebook 1, 

Bologna, Baskerville, 2001, 11-30. 
5 Geography of Tourism, Bencardino, F., Prezioso, M. (eds.), Milan, McGraw-Hill, 2007, 194-218. 
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1978 წლის კონსტიტუციით დაფუძნებული რეგიონალიზმის მოდელის 

მახასიათებლები გამოყოფილია მის VIII თავში, რომლითაც დარეგულირებულია 

სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობა. იგი მიჩნეულია ადგილობრივი ხელისუფლების 

ძირითად ელემენტად უტოვებს კანონმდებელს თავისუფლებას ადგილობრივი მოწყობის 

კონკრეტული მოდელის განსაზღვრისთვის. 

საკონსტიტუციო სასამართლომ 84/1982 და 170/1989 გადაწყვეტილებებში განმარტა, 

რომ ადგილობრივი ხელისუფლება იმ სახით, როგორც ამას ცნობს ეკ-ის 137-ე და 140-ე 

მუხლები, აღჭურვილია მინიმალური შინაარსის ინსტიტუციური გარანტიით, რომელთან 

შესაბამისობის უზრუნველყოფაც ევალება კანონმდებელს. ეს გარანტია გულისხმობს 

ადგილობრივი თემების უფლებას, საკუთარი ორგანოების საშუალებით, მიიღონ 

მონაწილეობა მმართველობაში და მასთან დაკავშირებული ყველა საკითხის 

ადმინისტრირებაში, ასეთი ჩართულობის ინტენსივობის თანდათანობითი ზრდით - 

ლოკალური და ზე-ლოკალური ინტერესების ურთიერთ ბალანსის საკითხებთან 

მიმართებით ადგილობრივი დონის საშინაო საკითხებზე. 

ავტონომიის კონკრეტულობისათვის უარყოფილია ცენტრალურ სახელმწიფოს, 

ავტონომიურ თემსა და ადგილობრივ ტურიზმის სააგენტოებს შორის იერარქიული 

დამოკიდებულება, ამიტომაც ურთიერთობები მმართველობის ამ დონეებს შორის 

მოწყობილია თანასწორობის გეგმაზე დაყრდნობით.6  

ავტონომიური თემები, პროვინციები, მუნიციპალიტეტები და ლოკალური ტურიზმის 

ორგანოები ასევე ქმნიან ესპანური სისტემას და დამოუკიდებელი ერთეულებია. 

კონსტიტუციით გათვალისწინებულ და გარანტირებულ ავტონომიურ თემებს აქვს 

ავტონომიური სტატუტები, რომლებიც გაძლიერებული (ორგანული) კანონებით და 

წარმოადგენს „კონსტიტუციური ჩარჩოს“ (“constitutional blockade”) ნაწილს. ეს 

უკანასკნელი არის წესთა კრებული სახელმწიფოსა და ავტონომიურ თემებს შორის 

კომპეტენციების განაწილებაზე. ეს სტატუტები მოქმედებს როგორც განმსაზღვრელი 

პარამეტრები უფლებამოსილებების მიკუთვნებასთან დაკავშირებულ 

გადაწყვეტილებებისათვის. სტატუტები თანხმდება სახელმწიფოსა და ავტონომიურ თემს 

შორის; შესაბამისად, თითოეულ თემს შეიძლება, ჰქონდეს კომპეტენციის თავისებური 

ნაკრები და განსხვავებული ორგანიზაცია.7 

პროვინციას უკავია განსაკუთრებული პოზიცია ესპანურ ადგილობრივ 

წესწყობილებაში: 1833 წლის 30 ნოემბრის დეკრეტებით, წარდგენილი ტერიტორიული 

არჩევითი ორგანო სახელმწიფო ამოცანების განსახორციელებლად, მოგვიანებით, 

გადაიქცა ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოდ, რაც დამტკიცდა 1925 წლის 

სტატუტით. 
ესპანეთის 1978 წლის კონსტიტუციით სამართალსუბიექტობამინიჭებული 

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები შედგება მუნიციპალიტეტთა 
დაჯგუფებისაგან და საკონსტიტუციო სასამართლომ ისინი ცნო ადგილობრივ 
სავალდებულო ტრნინგის [კვალიფიკაციის ამაღლების] განმახორციელებელ ორგანოდ 
(training body). 

მაშინ, როდესაც ბასკეთი დაყოფილია სამ პროვინციად (Territorios Historios), ზოგ 

საკითხებში ექსკლუზიური კომპეტენციით და მნიშვნელოვანი ფუნქციებით 

6 Tourism between Economics and Geography, Dallari, F. E, Grandi (eds.), Bologna, Pàtron, 2005; Tourism between 

local development and interregional cooperation, Dallari, F. E., Mariotti, A. (ed.), Bologna, Pàtron, 2006. 
7 ეკ-ის 137-ე მუხლის მიხედვით, „სახელმწიფო ტერიტორიულად ორგანიზებულია კომუნებად, 

პროვინციებად და თვითმმართველ თემებად. ეს ყველა წარმონაქმნი სარგებლობს ავტონომიით საკუთარი 

ინტერესების მართვაში“. 137-ე მუხლში ჩამოთვლილი ტერიტორიული ელემენტები, საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მიხედვით, არის „კონსტიტუციური წესრიგის არქიტექტურული და შეუცვლელი 

ელემენები“ (2.02.1981). 



მარიკონდა, კ.   ტ. 1, გამოც. 1, 2019 

__________________________________________________________________________________ 

საგადასახადო სფეროში, კატალონიამ შექმნა გარკვეული ანტი-პროვინციალიზმი და 

რაიონებს (Comarcas) მიანიჭა პრივილეგია (შემოგარენის მომსახურების მენეჯმენტის 

ფუნქცია), რითაც პროვინციებს ჩამოშორდა მნიშვნელოვანი ამოცანები. ზოგიერთი 

სტატუტი ითვალისწინებს, რომ პროვინცია და კომუნა არის ადგილობრივი 

ხელისუფლების ორგანოები, რომლებშიც რეგიონული ტერიტორია დაყოფილია (არაგონა, 

კასტილია-ლა მანჩა); სხვა რეგიონები ინარჩუნებენ პროვინციას როგორც სახელმწიფოს 

მოვალეობების შესასრულებელ დანაყოფს (გალისია, ანდალუსია).8 

82-ე ძირითადი კანონის მე-11 მუხლში მუნიციპალიტეტი განმარტებულია, როგორც

„სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზების ადგილობრივი ორგანო“, რომელსაც აქვს 

თავისი შემადგენელი ელემენტები „ტერიტორია, მოსახლეობა და ორგანიზაცია“ (მუხლი 

11.2, ძირითადი კანონი). ძირითადი კანონის მე-20 მუხლი ყოფს მუნიციპალიტეტის 

სტრუქტურებს აუცილებელ და დამხმარე ორგანოებად. ეს უკანასკნელნი შეიძლება 

იმართებოდეს ავტონომიური კანონმდებლობით და შესაბამისი კომუნების მეშვეობით 

ორგანული რეგულაციების მიხედვით.9 
იმავე ძირითადი კანონის მე-3 მუხლით, გამოყოფილია ადგილობრივი ტურიზმის 

ორგანოების ორ დონე: პირველი მოიცავს მუნიციპალიტეტებს, პროვინციებს და ასევე 
კუნძულებს, ხოლო მეორე დონის ორგანოები - ნაკლებად მნიშვნელოვანია პირველთან 
შედარებით. ისინიც შექმნილი და აღიარებულია ავტონომიური თემების მიერ: რეგიონები 
(საერთო ინტერესებით ან გეოგრაფიული მახასიათებლებით განსაზღვრული საერთო 
კრება), მეტროპოლიური არეალი და მუნიციპალური ასოციაციები (Mancomunidades). 
პირველი კონსტიტუციითაა გათვალისწინებული და ვრცელდება მთელს ტერიტორიაზე, 
როცა უკანასკნელს, მიუხედავად იმისა, რომ აღიარებულია კონსტიტუციურ დონეზე 
(მუხლი 141.3), მაინც არასავალდებულო ხასიათი აქვს. ძირითადი კანონი აწესრიგებს ამ 
ასოციაციური ორგანოების შექმნისთვის საჭირო პროცედურას.10 

არც კონსტიტუციით და არც სტატუტებით არ არის აღიარებული მეტროპოლიის 
ქალაქები. 7/1985 კანონის 43.2-ე მუხლით, განსაზღვრულია მეტროპოლიური არეალი 
როგორც: “Entidades locales integras por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas, 
entre cuyos nucleo de población existes vinculaciones economicas y sociales, que hagan necesaria 
the planningification conjunta y coordinacion de determinados servicios y obras" [მსხვილი 
ურბანული აგლომერაციების მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული ადგილობრივი 
ორგანოები, რომელთა შორისაც არსებობს მოსახლეობის ბირთვი, არსებობს ეკონომიკური 
და სოციალური კავშირები, რომლებიც საჭიროებს გარკვეული მომსახურებისა და 
სამუშაოების ერთობლივ დაგეგმვასა და კოორდინაციას]. 

8 Dallari, F., Territorial Development and Reconstruction: Local Systems and Tourism, Savelli, A. (ed.), Tourism, 

Territory, Identity. Research and Experiences in the Mediterranean Area, Milan, Franco Angeli, 2004, 285-306. 
9 Del Rio Iglesia, E., Tourism Organization and Tourism Policy in Spain, Barucci (ed.), Tourism Policy and Organization 

in Italy and Europe, Coll. Center of tourist studies, No. 3, 1977. 
10 რაიონი (Comarca) არის წარმონაქმნი შემნილი, რათა დაეხმაროს მუნიციპალიტეტებს საკუთარი ამოცენების 

შესრულებაში, თუმცა იგი არ ანაცვლებს მათ. ფაქტობრივად, მუნიციპალიტეტები, რომლებიც 

დაჯგუფებულია, ვერ დაკარგავენ კომპეტენციას „მინიმალური მომსახურების“ მისაწოდებლად ან ძირითადი 

კანონის 25-ე მუხლით გათვალისწინებულ საკითხებზე. მუნიციპალური ასოციაციები (Mancomunidades de 

municipio) მოწესრიგებულია ძირითადი კანონის მე-3 მუხლით, რომელიც, ასევე ითვალისწინებს 

ინსტიტუციური ბუნების ადგილობრივი ინსტიტუტების შექმნას. ნებაყოფლობითი მუნიციპალური 

ასოციაციები იქმნება სამუშაოთა შესრულებისა და მომსახურებათა გაწევის გასაუმჯობესებლად. ისინი არ 

საჭიროებს სამართლებრივ აღიარებას. ამ ინსტიტუტთა მიზანია ბევრი პატარა მუნიციპალიტეტის 

პრობლემების გადაჭრა, განსაკუთრებით, სასოფლო მუნიციპალიტეტების. მეტროპოლიური არეალები არის 

40-50-იან წლებში ქალაქის დაგეგმარებისა და საერთო სერვისების მენეჯმენტისათვის შემნილი 

ადგილობრივი წარმონაქმნწბი. მათი შექმნა, ცვლილება და გაუქმება რეგიონების პასუხისმგებლობაა, 

სახელმწიფო ადმინისტრაციის მოსაზრების დაფიქსირების შემდეგ, ისევე, როგორც კომუნებისა და 

პროვინციული საბჭოებისა, რომლებშიც მონაწილეობა ავტონომიური სტატუტების დებულებების 

შესაბამისადაა შესაძლებელი. 
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მეტროპოლიური არეალების შექმნა განახლდა ავტონომიური თემების შესახებ 
კანონებით. კონსტიტუციით ნაწილდება ადგილობრივი ხელისუფლების 
პასუხისმგებლობა სახელმწიფო და ავტონომიურ თემებს, ადგილობრივ ორგანოებს და 
ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოებს შორის, მაგრამ იგი არ ითვალისწინებს 
კონკრეტულ სიას საკითხებისა, რომელზედაც უფლებამოსილებათა დელეგირება უნდა 
მოხდეს. სახელმწიფოს საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილებაა, ადგილობრივ 
სახელისუფლებო ორგანოებს მიანიჭოს კომპეტენციები, უფლებამოსილებათა 
დანაწილების სისტემის გარდაქმნის გარეშე, რომელიც გათვალისწინებულია 
კონსტიტუციითა და ავტონომიის თაობაზე სტატუტებით. 

ამ მიზეზით, სახელმწიფო არეგულირებს ადგილობრივი ტურიზმის ორგანოთა 
სამართლებრივ რეჟიმებს შეზღუდულ ფარგლებში და თავად განმარტავს მხოლოდ იმ 
მინიმალურ ძირითად კომპეტენციებს, რომლებიც აუცილებელია კონსტიტუციით 
მუნიციპალიტეტებისა და პროვინციებისათვის მინიჭებული ავტონომიის 
უზრუნველსაყოფად. სახელმწიფო ან რეგიონული დონის აქტების ფარგლებში ხდება 
ადგილობრივი უფლებამოსილების თაობაზე ზოგადი აქტის შინაარსის შევსება.11 

რაც შეეხება ადგილობრივ ტურისტულ ორგანოებს, კონსტიტუციის 137-ე და 142-ე 
მუხლებიდან გამომდინარეობს დასკვნა, რომ მუნიციპალიტეტებმა და პროვინციებმა 
უნდა მართონ საკუთარი ინტერესები ავტონომიურად და ამ მიზნებისათვის 
„ადგილობრივი ტურისტულ ორგანოებს უნდა ჰქონდეს საკმარისი ფინანსები და 
საშუალებები, რათა კანონით მათი შესაბამისი ორგანოებისთვის მინიჭებული ფუნქციები 
შეასრულონ და უზრუნველყონ სახელმწიფოსა და ავტონომიური თემების ჩართულობა“. 

ესპანურ სამართალში ეს თემატიკა მჭიდროდაა დაკავშირებული ადგილობრივი 
ტურიზმის ორგანოების ტრადიციულ ხედვასთან. ფაქტობრივად, სახელმწიფო ცნობს მათ 
საზოგადოების საჭიროებათა დასაკმაყოფილებელ თვით შექმნილ წარმონაქმნებად და 
სტრუქტურებად, რომლებიც პასუხისმგებელია საკუთარ ინტერესების 
განხორციელებაზე, რომელთა დასაკმაყოფილებლად აუცილებელია ექსკლუზიურ 
უფლებამოსილებათა მინიჭება. 

მიუხედავად ამისა, კონსტიტუციურ სამართალწარმოებაში ხაზი ესმება ექსკლუზიურ 
ადგილობრივ ინტერესთა იდენტიფიცირების სირთულეს და თვალნათელია, რომ ეკ-ის 
137-ე მუხლი შეეხება აუცილებლობას, მიენიჭოს მცირე ტურიზმის ტერიტორიულ
წარმონაქმნებს მინიმალური უფლებამოსილებათა პაკეტი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ
ორგანოთათვის ინსტიტუციურ გარანტიას; ამიტომაც, უფლებამოსილებების მინიჭება
ხდება არა არა ექსკლუზიურ ინტერესის მიხედვით, არამედ ყოველ კონკრეტულ
შემთხვევაში შეფასების საფუძველზე, იმისდა მიხედვით თუ რომელ წარმონაქმნს აქვს
უპირატესი ინტერესი. რამდენადაც ეს, ხშირად, ინტერესთა კონკურენციის საკითხია,
საჭიროა მოხდეს ორივე, როგორც მართებული პროცედურული რეგულირება, ისე
კომპოზიტური ორგანოების განსაზღვრა. ავტონომია ითარგმნება პატარა ტურისტული
ტერიტორიული წარმონაქმნების უფლებაში, მონაწილეობა მიიღონ მმართველობაში და
მათთან დაკავშირებული საკითხების ადმინისტრირება განახორციელონ.

სახელმწიფო და რეგიონულ კანონმდებელს შეუძლია მიანიჭოს ფუნქციები 

ადგილობრივ ტურისტულ ორგანოებს (კომპეტენციების დანაწილების მიხედვით, 

კონსტიტუციითა და სტატუტებით გათვალისწინებულ საკითხებზე), რაც 

ტერიტორიული გაერთიანების ახალი ფორმაა, რომელსაც შეუძლია პროფესიათა, 

ღირსშესანიშნაობათა, [ზოგადად] სერვისთა და ტურისტულ სერვისთა შეკავშირება და 

ზრდა, კავშირებზე, კერძო და საჯარო აქტიორებს ასოცირებაზე დაფუძნებით. ეს არის 

განსაზღვრული სივრცე (ადგილი, არეალი), რომელსაც შეუძლია, შესთავაზოს ვიზიტორს 

ნათლად ფორმულირებული და ინტეგრირებული წინადადება, რომლთაც სპეციალური 

11 ადგილობრივი მმართველობის შესახებ ძირითადი კანონა 1985 წლის 2 აპრილის №7 ადგილობრივი 

მმართველობის მარეგულირებელი კანონი (LRBRL), რომელშიც შესწორებები იქნა შეტანილი 1999 წლის 21 

აპრილის №11 კანონით და შესწორდა და [შემდგომაც] შეიცვალა რამდენჯერმე (უკანასკნელად 2003 წლის 16 

დეკემბრის №57 კანონითადგილობრივი ხელისუფლების მოდერნიზაციის ღონისძიებების შესახებ). 
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და გამორჩეული ტურისტული სტუმართმოყვარეობის რეალიზაცია მოხდება, რითაც 

გაძლიერდება ადგილობრივ რესურსები და ხელი შეეწყობა კულტურას.  

ამ მიმართულებით, ყურადღება მახვილდება არსებითი განზომილებების 

გამოკვეთაზე როგორც ეკონომიკური პროცესების მთავარ ორიენტირებზე და იმ 

ფარგლებზე, რომელშიც მოთხოვნილი იქნება ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაზე 

ორიენტირებული ადგილობრივი უფლებამოსილებანი.  

მიუხედავად იმისა, რომ პოტენციური ელემენტები და ესპანური ტურიზმის სისტემის 

სამეწარმეო შესაძლებლობები ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შეძლეს, შეუწყოთ ძლიერი 

ადგილობრივი ტურისტული სისტემების მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის 

აყვავებისათვის და ნაკლებად მაკრო-ტერიტორიული განვითარების პროცესებისათვის. 

ესპანური სისტემის პრიორიტეტული მიზანია ადგილობრივი ტურიზმის 

ღირებულების გაზრდა, როგორც სისტემის გასაუმჯობესებელი ინსტრუმენტისა, რაც 

მიცავს ტერიტორიაზე ინტეგრირებულ ყველა საქმიანობას კოორდინაციისა და 

ტერიტორიაზე წარმოდგენილი მსხვილი აქტიორების დიდი რაოდენობის ჩართულობას; 

მეორე მხრივ, მიზანია ტურისტული შეთავაზების გაფართოება, რომელიც შედგება 

ტურისტული პროდუქტების განსაზღვრული ასორტიმენტისაგან ან ერთიანი 

ტურისტული პროდუქტის სხვადასხვა ნაწილებისგან - საქონელი, მომსახურება, 

სოციალური, კულტურული და ეკონომიკურ ფაქტორები, რომელთაც ძალუძს ფეხი 

აუწყოს გლობალური ტურისა და ტურისტთა დეკლარირებულ მოთხოვნას.  
ესპანეთში ტურიზმის პოლიტიკის ადგილობრივ განზომილებებზე მითითება 

მჭიდროდაა კავშირშია მდგრადი განვითარების პარადიგმის დადასტურებასთან. მჭიდრო 
კავშირი ტურიზმის კონკურენტუნარიანობასა და თვითმყოფადობას/ადგილობრივი 
კულტურული მემკვიდრეობის პატივისცემას შორის მუდმივად იძლევა მდგრადობის 
პრინციპების სრულად დანერგვისაკენ ბიძგს. სახელდობრ, ამ პარადიგმის რეალიზება 
მოითხოვს, რომ განვითარების პროცესი განხორციელდეს ქვემოდან ადგილობრივი იმ 
პროფესიების შინაარსის გადაფასებით, რომლებიც პატივს სცემს ბუნებრივი გარემოს 
ერთიანობას, ყველა დაინტერესებული პირის მაქსიმალური ჩართულობას კონკრეტულ 
პროექტებში, შემოქმედებითი შესაძლებლობების გაზრდით; ევროპული სუბსიდიარობის 
პრინციპის სრულად რეალიზაციით ინსტიტუციური თვალთახედვიდან.12 

აშკარაა, რომ ტურიზმი შეიძლება, ასევე იყოს სტრატეგიული ელემენტი ადგილობრივ 
და რეგიონულ განზომილებებში ტერიტორიის შენებისა და გარდაქმნის პროცესში 
ყოველთვის და ყველა შემთხვევაში, გლობალიზაციისა და გლობალური კონკურენციის 
ფონზე, ტურიზმის ახალი მზარდი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

ორივემ, იტალიამ და ესპანეთმაც განსხვავებული ნაბიჯები გადადგა, რათა წამოეწყო, 
მხარი დაეჭირა და გაეძლიერებინა პროდუქტიული თუ მესამე რიგის სიტემები, 
განსაკუთრებით კი ტურისტები.13 ორივე ქვეყანაში ადგილობრივი სისტემები ძლიერი და 
შეკრულია; ისინი ხასიათდება სამეწარმეო კრეატიულობით, მუდმივი განახლების 
შესაძლებლობითა და ადგილობრივი თემის მუშაობით, სადაც ტერიტორიული ქსოვილი 
უკვე დიდი ხანია შეწუხებულია ადგილობრივი ტექსტურით, ქსელებითა და 
ასოციაციებით, ტრადიციული „სოციალური“ ქცევით, რასაც საფუძვლად ენდოგენური 
განვითარების ლოგიკა აქვს.14 

12 Gemmiti, R., Conti Puorger, A., The territorial bases of sustainable tourism development, Madau, C. (ed.), Cultural 

Resources and Local Development, Acts of the Convent, Rome, Geographic Society of Italy, 2004, 397-410. 
13 Becheri, E., Changes in Tourism: The Internationalization of the Markets and the Main Figures of the Offer. The 

Problems of Italy, Ministry of Tourism and Entertainment, Third Report on Italian Tourism, Rome, 1998, 12-56. 
14 Vecchio, B., Enhancement and Territorial Innovation: Reflections on the Case of Italian Tourist Areas, Leone, U. 
(ed.), Enhancement and Territorial Development in Italy, Franco Angeli, Milan, 1988; Basile, R., Donati, C., Pittiglio, 
R., Savarese, M., 2015 Employment dynamics and Local Production Structure in Italy, Italian Journal of Regional 

Science, 142: 33-68. 
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იტალიაში მეტად, ვიდრე ესპანეთში, თუმცა ამას მაინც ადგილი აქვს, როდესაც 

სახეზეა სისტემის სირთულეები, როდესაც გადაჭარბებული საგადასახადო და 

შენატანების ტვირთი ნარჩუნდება გადამზადების რგოლის განახლებაზე ნელი 

რეაგირებისა და ინფრასტრუქტურულ დაბრკოლებების ფონზე.15 
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Dr. Clara Mariconda1 

Local Tourist Systems in Spain 

Abstract 

The enormous potential of tourism as the economic sector in this millennium and, on the other 
hand, the onset of the international competition that accompanies the globalization of tourism 
and its forms of product segmentation, mean that the EU grants tourism an important role in the 
realization of that all-European economic and social model drawn to Lisbon. This clearly shows 
that global competition is increasingly playing on the ability to offer a single service in its 
complexity. In the panorama of the different forms of state, Spain is today a singular case. 

The priority objective of the Spanish system is to increase the value of the local tourism system as 
a tool for enhancing the system, i.e. all the activities integrated into the territory, with the co-
ordination and involvement of the largest number of actors present in the territory. On the other 
hand, the expansion of the tourist’s offer, consisting of the range of tourist products, or rather the 
different parts of a single tourism product, consisting of goods, services, social, cultural and 
economic factors capable of meeting demand Global tour and tourist visit expressed by the tourist. 
The reference to the local dimension of tourism policies in Spain is strongly linked to the 
progressive affirmation of the paradigm of sustainable development. 

In this paper we understand how both Italy and Spain are, have made a different commitment to 
start, support and strengthen local, productive or tertiary systems, in particular tourists. Both local 
systems are strong, cohesive and characterized by entrepreneurial creativity, the daily capacity to 
innovate and the workings of local communities, where the territorial fabric has long been 
plagued by textures, networks, and associations, with a traditional "social" behavior, according to 
the logic of endogenous development. 

This happens even if in Italy more than in Spain are the difficulties of the system, where excessive 
tax and contribution pressure persists along with the widespread delays in training circuits and 
infrastructural networks. 
____________________ 

The difficulty of managing on a national scale a phenomenon that moves with great fluidity on a 
global scale, through tools that traditionally are effective within the individual borders of the 
state, explains the strength with which the regions move in this era. A natural process of 
refinement aimed at maintaining control over the growing interaction between national 
economies, which translates into regional aggregates to which powers and regulatory capacity are 
used to meet local and regional instances and to handle not far from the well-known problems 
heard by local communities2. 

There is a substantial agreement on the role that territory and local specificities play in global 
competition. The enormous potential of tourism as the economic sector in this millennium and, 
on the other hand, the onset of the international competition that accompanies the globalization 
of tourism and its forms of product segmentation, mean that the EU grants tourism an important 
role in the realization of that all-European economic and social model drawn to Lisbon and which 
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2 Barca, F., McCann, P., Rodríguez-Pose, A., The Case for Regional Development Intervention: Place-based versus 

place-neutral approach, Journal of Regional Science, 2013, 2006. 
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clearly shows that global competition is increasingly playing on the ability to offer a single service 
in its complexity3. 

In reality, globalization has played an important role in strengthening the regional scale compared 
to the national one, rather than making the different geographical situations conform. It follows 
that the affirmation of globalization of the market with the local dimension does not express a 
contrast: in the geographic reality, global phenomena have a pragmatic need to anchor on the 
territory, or rather to geographic systems, the stronger they are, the more they can be interpreted 
as system areas, specialized districts, such as industrial zones, while weak local systems or 
geographically fragmented geographically and economically fragmented areas become 
increasingly marginal and poor. In the panorama of the different forms of state, Spain is today a 
singular case. Constitutionalists identify the nature of the Spanish state as a sort of tertium genus 
between centralism and federalism, and to define it using the term "autonomous state" or 
"autonomy"4. 

Spain, traditionally considered a regional state model, has, with the Constitution of 1978, since 
the return to democracy, a complex state organization, divided into Municipalities, Provinces and 
Autonomous Communities. To these entities, the Spanish Constitution (EC) recognizes autonomy 
for the management of their interests (Art. 137 EC)5. 

After the franchise crisis, Spain opted for a decentralized and decentralized organizational model, 
which is based on the distribution of political power between the various territorial public entities 
and the autonomy of these, understood as the regulatory power, political and administrative 
management of Local interests. The characteristics of the regional model established by the 
Constitution of 1978 are outlined in Title VIII of the same, which, by regulating the territorial 
model of the State, places it as a core element of the local authorities, leaving the legislature free 
to determine the concrete model Local regime. 

In its judgments 84/1982 and 170/1989, the Constitutional Court clarified that local autonomy, as 
recognized in art.137 and 140 Constitution, enjoys an institutional guarantee with a minimum 
content that the legislator is required to comply with. This guarantee implies the right of the local 
community to take part, through its bodies, on the government and administration of all matters 
relating to it, with a gradual intensity of such participation according to the relationship between 
local and supra-local interests at the local level internal issues. 

For this autonomy to be concrete it is denied the existence of links of hierarchical dependency 
between the central state, the autonomous community, and the local tourist agencies, so that 
relations between these levels of government are framed on an equality plan6. 

Autonomous communities, provinces, municipalities, and local tourism authorities are also 
involved in the delineation of the Spanish system and are interdependent. The autonomous 
Communities, envisaged and guaranteed by the Constitution, are endowed with autonomous 
statutes endorsed by reinforced (organic) laws that form part of the "constitutional blockade", that 
is, the set of rules on the allocation of competences between the State and the Autonomous 
Communities, they act as parameters in judgments about attribution conflicts. The statutes are 

3 Lizza, G., Europe Between Regionalization and globalization, Lizza, G. (ed.), Geography of the New Europe, Turin, 
Utet, 1999.  
4 De Matteis, G., For a Geography of Territorial Activity and Territorial Values, Bonora, G. (eds.), SloT notebook 1, 
Bologna, Baskerville, 2001. 
5 Geography of Tourism, Milan, Bencardino, F., Prezioso, M. (eds.), McGraw-Hill, 2007, 194-218. 
6 Tourism between Economics and Geography, Dallari, F., Grandi, E. (eds.), Bologna, Pàtron, 2005; Tourism Between 
Local Development and Interregional Cooperation, Dallari, F. E., Mariotti, A. (ed.), Bologna, Pàtron, 2006. 
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contracted between the state and the autonomous community, so each community can have a 
peculiar accumulation of competence and a different organization7. 

The province assumes a peculiar position in the local Spanish order: introduced with the decrees 
of 30.11.1833 as a territorial constituency for the exercise of state tasks, it was later transformed 
into a local government with the approval of the Statute of 1925. Declared by the Spanish 
Constitution of '78 (art.141) a local government entity with its own legal personality constituted 
by a grouping of municipalities, the Constitutional Court then recognized it as a compulsory local 
training body. 

While the Basque Country is divided into three provinces (Territorios Historios) with exclusive 

competence in some subjects and important functions in the tax field, Catalonia has established a 

certain antiprovincialism that has privileged the Comarcas (surrounding service management 

function) Expropriating substantial tasks in the provinces. Some statutes provide that the 

Province and the Commune are the local authorities in which the regional territory is divided 

(Aragona, Castile-La Mancha), other regions safeguard the province as a division for the exercise 

of state duties (Galicia, Andalucia)8. 

The municipality is defined by art.11 of the 82nd Basic Law as "the local body of the territorial 

organization of the State", which has as its constituent elements - "the territory, the population 

and the organization" (Art.11.2 Basic Law). Article 20 of the basic law distinguish the organs of 

the municipality between necessary and auxiliary. The latter may be governed by the autonomy 

legislation and by the respective communes in the organic regulations9. 

The same basic law in art 3 classifies local tourism authorities on two levels: on the first level, 

municipalities, provinces and islands are also included, on a second level local authorities of lesser 

importance than the first, created or Recognized by autonomous communities: the Comarcas 

(common meetings determined by common interests or geographical features), the metropolitan 

areas and the Mancomundidades of municipalities (community associations). While the former is 

constitutionally foreseen and extend throughout the territory, the latter, although recognized at 

the constitutional level (Article 141.3), have an optional character. The basic law governs the 

procedure needed to introduce these associative bodies10. 

7 Article 137 EC states: "The State is organized territorially in Communes and Provinces and in the self-constituting 

communities that are constituted. All these entities enjoy autonomy in the management of their own interests. The 

territorial elements enumerated in art. 137 are, according to the Constitutional Court, "architectural and indispensable 

elements of the constitutional order" (Trib.cost. 2.02.1981). 
8 Dallari, F., Territorial Development and Reconstruction: Local Systems and Tourism, Savelli, A. (ed.), Tourism, 

Territory, Identity. Research and Experiences in the Mediterranean Area, Milan, Franco Angeli, 2004, 285-306. 
9Del Rio Iglesia, E., Tourism Organization and Tourism Policy in Spain, Barucci (ed.), Tourism Policy and Organization 

in Italy and Europe, Coll. Center of Tourist Studies No. 3, 1977. 
10 The Comarca is an entity designed to help municipalities unable to perform their tasks, but it does not replace them, 

in fact, the municipalities that are grouped, can not lose the competence to provide "minimum services" or lose their 

competence in the subjects contemplated in art. 25 of the Basic Law. The Mancomunidades de municipio are governed 

by art.3 of the Basic Law, which also envisages the creation of local institutions of an institutional nature. Which 

voluntary associations of municipalities are created to improve the performance of works and services, they do not need 

to be legally recognized. The purpose of these institutions is to solve the problems of many small municipalities, 

especially for rural ones. Metropolitan areas are local entities formed in the forties and fifties for the management of 

urban planning and common services. Their creation, modification and deletion is the responsibility of the regions after 

the opinion of the state administration, of the communes and provincial councils participating in them, according to the 

provisions of the autonomous statutes. 
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Neither the Constitution nor statutes provide for the recognition of metropolitan cities. Art. 43.2 

of the Law of 7/1985 defines the metropolitan area as: "Entidades locales integras por los 

Municipios de grandes aglomeraciones urbanas, entre cuyos nucleo de población existes 

vinculaciones economicas y sociales, que hagan necesaria the planningification conjunta y 

coordinacion de determinados servicios y obras ".  

The creation of metropolitan areas is restored to the laws of the Autonomous Communities. 

The Constitution distributes local authority responsibilities to the state and the autonomous 

communities, local authorities and local tourist agencies, but does not provide a concrete list of 

subjects on which competencies must or should be exercised. It is up to the state legislature to 

attribute competencies to local authorities, without altering the system of allocation of 

competences provided by the constitution and the statutes of autonomy. 

For this reason, the State in regulating the legal regime of local tourism bodies has limited itself to 

defining only the minimum core of competencies necessary to ensure the autonomy 

constitutionally guaranteed to municipalities and provinces. It is up to state or regional laws to 

supplement the content of the general law on local law11. 

As far as the local tourist authorities are concerned, from the constitutional reading of art.137 and 

142 it is concluded that Municipalities and Provinces have to manage their interests 

autonomously and that for these purposes "the finances of local tourist agencies must have 

sufficient means to fulfill the functions assigned by the law to their respective bodies, tributes and 

participation in those of the State and Autonomous Communities ". 

This discipline is closely linked to the traditional vision of local tourist authorities in Spanish law. 

In fact, the State recognizes them as self-created entities to meet the needs of the community and 

as such, responsible for the care of their own interests, for the satisfaction of which it is necessary 

to attribute exclusive powers. 

However, constitutional jurisprudence, emphasizing the difficulty of identifying exclusively local 
interests, has made it clear that art. 137 (EC) refers to the need to attribute to a smaller tourist 
territorial entity a minimum body of powers that protects the institutional guarantee of such 
bodies. Therefore, the powers are assigned not to an exclusive interest, but to assess, on a case by 
case basis, which entity has a predominant interest. Since it is often a matter of competing 
interests, there is a need to identify both procedural fittings and composite organs. Autonomy 
translates into the right for smaller touristic territorial entities to participate in government and 
administer issues that concern them. 

It is the state and regional legislator to assign functions to local tourist authorities (according to 
the division of competence for the matter provided by the Constitution and the Statutes), that is 
to all those new forms of territorial aggregation potentially capable of coagulating and enhancing 
vocations, attractions, amenities and tourist services set up in a given area, based on processes of 
unions and associations between private and public actors. This is a defined space (a site, a place, 
an area) that can offer the visitor an articulated and integrated offer, realizing a specific and 
distinctive tourist hospitality system that enhances local resources and culture. 

11 The basic law on local government is No.7 of 02 April 1985 "Local Governance Regulatory Law" (LRBRL) amended 

by Law No.11 of 21 April 1999, amended and modified several times (lastly by Law No.57 of 16 December 2003-Ley de 

medidas para la modernización del local gobierno). 
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In this direction, the attention is given to the emergence of the subnational dimension as the 

main reference point of the economic processes and the scope for claiming the powers related to 

the promotion of development, involves the tourism industry in large measure. However, even if 

the potential elements and entrepreneurial abilities of the Spanish tourism system are really 

important, they have contributed to the flowering of a limited number of strong local tourist 

systems and little to macroscale territorial redeployment processes.  

The priority objective of the Spanish system is to increase the value of the local tourism system as 
a tool for enhancing the system, i.e. all the activities integrated in the territory, with the 
coordination and involvement of the largest number of actors present in the territory; On the 
other hand, the expansion of the tourist offer, consisting of the range of tourist products, or rather 
the different parts of a single tourism product, consisting of goods, services, social, cultural and 
economic factors capable of meeting demand Global tour and tourist visit expressed by the tourist. 

The reference to the local dimension of tourism policies in Spain is strongly linked to the 
progressive affirmation of the paradigm of sustainable development. The close link between 
tourism competitiveness and integrity/respect for local heritage is constantly pushing for the full 
implementation of the principles of sustainability. Precisely the realization of this paradigm 
demands that the process of development takes place from the bottom through: the valorisation of 
the local vocations, respecting the integrity of the natural environment; maximum involvement of 
all stakeholders by enhancing creative abilities around specific projects; the full realization, from 
an institutional point of view, of the European subsidiarity principle12. 

It is so obvious that tourism can also be a strategic element in the processes of building or re-
designing the territory in the local and regional dimension, always and in any case in 
globalization and global competition scenario, to meet the growing demand of new tourism. 

Both Italy and Spain have made a different commitment to start, support and strengthen local, 
productive or tertiary systems, in particular tourists13. Both local systems are strong, cohesive and 
characterized by entrepreneurial creativity, the daily capacity to innovate and the workings of 
local communities, where the territorial fabric has long been plagued by textures, networks, and 
associations, with a traditional "social" behavior, according to logic of endogenous development14. 

This happens even if in Italy more than in Spain are the difficulties of the system, where excessive 
tax and contribution pressure persists along with the widespread delays in training circuits and 
infrastructural networks15. 
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