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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 ANTECEDENTS I CONCEPTE 

Les clàusules del contracte de servei dels treballs del Pla d’Intervenció en Àmbits 

Turístics de la Illa de Mallorca (PIAT) contemplen la participació pública, la qual 

cosa vol dir que s’han de preveure diverses activitats que tenen com a finalitat 

garantir la participació efectiva de tots els actors involucrats i de la ciutadania en 

la redacció d’aquest document. 

La participació ciutadana s’ha definit de diferents formes i és una peça 

fonamental del sistema democràtic. Mitjançant la seva implicació en els 

assumptes públics la societat civil enriqueix l’acció de govern. La CAIB defineix 

els processos participatius que s’han d’engegar en la tramitació d’instruments, 

com en aquest cas el PIAT, de la següent manera: 

“El procés participatiu és un diàleg constructiu i argumentat entre la ciutadania i les 

institucions, en què tenim l'oportunitat de dur a terme un seguiment del treball i l'acció 

dels nostres governants i dels assumptes públics, i la possibilitat de col·laborar en la 

construcció d'una societat millor. Amb els processos participatius les decisions guanyen 

legitimitat, representen un projecte públic i generen coneixement i respecte entre 

l'Administració i la ciutadania.” 

La participació ciutadana és un objectiu polític i per a desenvolupar-lo s’ha de 

promoure un procés participatiu amb objectius determinats. Aquest procés pren 

forma amb una estratègia participativa, i per assolir els objectius de l’estratègia 

es fan servir tècniques participatives. 

En el cas de la planificació territorial els processos participatius tenen un 

important paper a exercir, per assegurar un correcte resultat. Per aquest motiu 

resulta imprescindible: 

- Incloure un procés participatiu en un pla ha de ser més que un simple 

formulisme i definir prèviament el procediment de participació. 

- Atendre a que es tracta d’un procés llarg i discontinu, on se solapen 

processos participatius sectorials. 

- Utilitzar un llenguatge planer i entenedor. 

- Extreure conclusions i aportar propostes concretes per part dels 

dinamitzadors amb la voluntat de organitzar una bona planificació estratègica. 
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1.2 MARC JURÍDIC 

El PIAT es defineix a la Llei 8/2012, de 19 de juliol del turisme de les Illes Balears 

com un Pla director sectorial. 

“De conformitat amb el que disposa el capítol III del títol II de la Llei 14/2000, de 21 de 

desembre, d’ordenació territorial, els plans d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) són 

plans directors sectorials l’objecte dels quals és regular el planejament, l’execució i la 

gestió dels sistemes generals de les infraestructures, els equipaments, els serveis i les 

activitats d’explotació de recursos en l’àmbit de l’ordenació turística.” Article 5.1 Llei 

8/2012, de 19 de juliol del turisme de les Illes Balears. 

A l’àmbit de les Illes Balears, la llei que defineix quins han de ser els instruments 

d’ordenació territorial i les característiques tant relacionades amb el seu 

contingut, com amb la seva tramitació i aprovació, és la Llei 14/2000 de 21 de 

desembre, d’Ordenació Territorial (LOT). Així, un dels instruments definits per la 

Llei són els Plans directors sectorials, com és el cas del PIAT. 

L’article 2 de la LOT, en el seu punt g), preveu que s’ha de promoure la 

participació de la societat en el procés d’ordenació territorial i formalitzar-la, a fi 

d’aconseguir que aquest procés respongui a les aspiracions i a les necessitats 

de la població. 

Les Directrius d’ordenació territorial (DOT), aprovades amb la llei 6/1999, de 3 

d’abril, també preveuen a un dels seus articles, el 81, la posada en marxa de 

processos de participació en la tramitació dels instruments d’ordenació territorial: 

“En la redacció dels instruments prevists en aquestes directrius, així com en la seva 

execució, el Govern de les Illes Balears haurà de garantir la participació efectiva dels 

ciutadans i de les ciutadanes, d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent.” Art. 

81 de la Llei 6/1999. 

En cap dels casos però, s’estableix cap procediment o tràmit a seguir en els 

processos participatius i queda obert al que prevegi l’administració que els ha de 

tramitar. 

La participació ciutadana a la normativa urbanística  

Per la seva banda, la normativa urbanística d’aplicació a l’àmbit de les Illes 

Balears, Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS), i el 
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Reglament general que la desenvolupa a l’illa de Mallorca, aprovat per acord del 

Ple del Consell Insular de Mallorca el 16 d’abril de 2015, sí que preveuen el 

tractament dels processos de participació ciutadana, tot i que es refereixen a 

l’ordenació urbanística i no a la territorial. Ho fan de la següent manera: 
“Article 12 

1. Les administracions competents han de fomentar i, en qualsevol cas, assegurar la 

participació dels ciutadans i ciutadanes i de les entitats constituïdes per defensar els 

seus interessos en la gestió i el desenvolupament de l’activitat d’ordenació urbanística, 

vetllar pels drets d’informació i iniciativa, i promoure actuacions que garanteixin o ampliïn 

aquests drets. 

2. De la mateixa manera, els ciutadans i ciutadanes tenen dret a participar efectivament 

en els procediments d’elaboració i aprovació dels instruments d’ordenació territorial i 

urbanística i d’execució en els períodes d’informació pública. Durant aquests períodes, 

tots els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a: 

a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l’instrument o l’expedient i 

obtenir-ne una còpia. A aquests efectes, les administracions competents estan obligades 

a garantir, des del principi del període d’informació pública, la possibilitat de consultar la 

documentació i d’obtenir-ne còpies. La documentació exposada al públic haurà de 

constar d’un resum que inclogui, com a mínim, una explicació detallada de les 

modificacions que planteja i, en el seu cas, els àmbits i l’abast de la suspensió que 

comporti. 

b) Presentar al·legacions, suggeriments, informes o documents que considerin oportuns 

en relació amb l’instrument o l’expedient sotmès a informació pública. Així mateix, en els 

procediments de tramitació dels instruments de planejament urbanístic tothom té dret a 

consultar els instruments que hagin estat objecte d’aprovació provisional i a obtenir-ne 

còpies. 

3. En la resta de procediments en matèria urbanística, les persones interessades tenen 

dret a conèixer l’estat de tramitació de l’expedient i a obtenir còpies dels documents que 

l’integren d’acord amb el que estableix la legislació en matèria de procediment 

administratiu. Així mateix, els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a accedir als arxius, 

als registres i als expedients administratius corresponents a procediments d’ordenació 

territorial i urbanística finalitzats en els termes i les condicions que disposa la legislació 

en matèria de procediment administratiu.(...).” Art. 12 de la LOUS. 
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“Article 143 

Programa de participació ciutadana en la redacció del pla general 

1. Per garantir i ampliar els drets d’informació, d’iniciativa i de participació ciutadana als 

quals es refereix l’article 12 de la LOUS en el procés de formulació del pla general o en 

el de la revisió, l’òrgan municipal competent, simultàniament amb l’acte o l’acord 

mitjançant el qual es decideix iniciar els treballs de la seva formació, pot aprovar el 

programa de participació ciutadana a què es refereix el seu article 37.2., que expressarà 

les mesures i les actuacions previstes per garantir i fomentar els drets esmentats 

d’iniciativa, d’informació a) i de participació dels ciutadans i de les ciutadanes, i es pot 

acordar prèviament o simultàniament a la publicació de l’avanç del pla. 

2. El programa de participació pot abastar tant la fase prèvia a la redacció del pla general 

com el període de la formació i les fases posteriors, a partir de la convocatòria 

d’informació pública, amb la finalitat de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels 

objectius i del contingut dels treballs de planejament com la formulació d’al·legacions, 

suggeriments o propostes alternatives al llarg de la informació pública preceptiva que 

s’ha de convocar després de l’aprovació inicial. Pot referir-se, en funció de la fase en què 

s’apliqui, al contingut següent: 

a) Contingut en relació amb la fase prèvia al període d’informació pública: 

1r. Accions d’informació i comunicació, que difonguin l’acord d’iniciar el planejament 

general i que facilitin les dades necessàries per informar suficientment de l’abast i de les 

característiques. Aquestes accions poden comprendre la publicació i exposició al públic 

d’un avanç i els actes informatius, les conferències, la presentació d’estudis previs i 

altres instruments similars. 

2n. Canals de participació en què es defineixin els diferents instruments que es posaran 

a disposició de la ciutadania i les institucions per recollir-ne les opinions, així com per 

facilitar el debat i que s’hi presentin propostes. S’hi poden incloure enquestes, 

entrevistes, debats en grup, tallers de propostes i similars. En tot cas, els canals prevists 

han de cercar la intervenció dels sectors de població significatius en el territori i no 

limitar-se a una crida genèrica a la participació. Aquestes actuacions poden ser 

complementades amb mitjans telemàtics. 

3r. Sistema de recollida i anàlisi de les aportacions que s’hi han fet i presentació de 

l’informe de resultats d’aquest procés. 

b) Contingut en relació amb el període d’informació pública: 

1r. Mecanismes d’informació sobre l’ordenació que proposa el pla general aprovat 

inicialment. 
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2n. Mecanismes d’informació per donar a conèixer que s’ha obert aquest període i quin 

serà el sistema de recollida d’al·legacions i propostes de manera que es faciliti presentar-

les, habilitant els mitjans i els espais adients d’acord amb les característiques del territori. 

c) Contingut en relació amb la fase posterior al període d’informació pública: 

1r. Informe de valoració de les propostes i iniciatives presentades en totes les fases del 

procediment d’elaboració. 

2n. Mecanismes de publicitat del contingut de l’informe de valoració. 

3. L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana s’ha de publicar per edicte 

al Butlletí Oficial de les Illes Balears i telemàticament a través de l’adreça o punt d’accés 

electrònic, a més de les altres divulgacions potestatives que s’acordin. El seu contingut 

s’ha de poder consultar telemàticament o de forma presencial a les dependències i amb 

l’horari que l’edicte assenyala.” Art. 143 del Reglament general de la LOUS a l’illa 

de Mallorca  

A falta de normativa territorial que reguli els processos de participació ciutadana, 

es faran servir de base les disposicions indicades contingudes a la normativa 

urbanística d’aplicació a les Balears i a Mallorca. 

 

Tramitació dels Plans Directors Sectorials 

Per tal d’establir el calendari del procés participatiu és de vital importància 

conèixer el procés de tramitació dels Plans Directors Sectorials (PDS), atès que, 

com hem dit, el PIAT és un PDS. En la tramitació s’estableixen les fases que hi 

haurà d’exposició pública i que s’hauran d’aprofitar en el procés participatiu. 

Per a la tramitació de plans directors sectorials elaborats per un consell insular 

s’ha de seguir el procediment següent: 
“a) El procediment s’ha d’iniciar per l’òrgan competent d’acord amb el reglament orgànic 

de cada consell insular. 

b) L’aprovació inicial correspon al ple del consell insular. 

c) Acordada l’aprovació inicial, el pla s’ha de sotmetre a informació pública i a consulta 

de les administracions interessades, en els mateixos termes prevists per a la tramitació 

dels plans territorials insulars. 

d) Una vegada redactat el text definitiu del pla, aquest serà aprovat pel ple del consell 

insular, amb l’informe previ de la Comissió de Coordinació de Política Territorial.” Art. 13 

de la LOT. 
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D’acord amb l’article anterior, només es preveu un període d’exposició pública, 

posterior a l’aprovació inicial, que haurà de ser com a mínim de dos mesos, 

segons es preveu a l’article 10 de la LOT. No obstant això en el mateix article 10 

de la LOT i per a Plans territorials insulars es preveu també la possibilitat de 

formular un avanç previ a aquesta aprovació que s’haurà de sotmetre a un 

període de consulta i informació pública no inferior a un mes. Així doncs, hi haurà 

en la redacció del PIAT dos períodes d’exposició pública, un després de la 

formulació de l’avanç i un altre després de l’aprovació inicial. 

 

Tramitació ambiental  

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, preveu les següents 

etapes en el procés d’avaluació ambiental estratègica ordinària, són aquelles 

definides a l’article 17 de la citada llei: 

- Sol·licitud d’inici 

- Consultes prèvies i determinació de l'abast de l'estudi ambiental estratègic.  

- Elaboració de l'estudi ambiental estratègic.  

- Informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i 

persones interessades.  

- Anàlisi tècnica de l'expedient.  

- Declaració ambiental estratègica. 

Sol·licitud d’inici 

El promotor ha de presentar davant l'òrgan substantiu, juntament amb la 

documentació exigida per la legislació sectorial, una sol·licitud d'inici de 

l'avaluació ambiental estratègica ordinària, acompanyada de l'esborrany del pla i 

d'un document inicial estratègic. Aquest document inicial estratègic 

acompanyaria la documentació de l’Avanç del Pla. 

Consultes prèvies i determinació de l'abast de l'estudi ambiental estratègic 

L'òrgan ambiental ha de sotmetre l'esborrany del pla i el document inicial 

estratègic a consultes de les administracions públiques afectades i de les 

persones interessades, que es pronunciaran en el termini de quaranta-cinc dies 

hàbils des de la recepció. Rebudes les contestacions a les consultes, l'òrgan 

ambiental elaborarà i remetrà al promotor i a l'òrgan substantiu, el document 
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d'abast de l'estudi ambiental estratègic, juntament amb les contestacions 

rebudes a les consultes realitzades. Per tant, des de l’òrgan ambiental i en 

aquesta fase es realitzaria una fase de consultes a les administracions 

interessades i públic interessat. El termini màxim que té la CMAIB per elaborar el 

document d’abast des de la recepció de la sol·licitud d’inici serà de tres mesos, el 

que inclou el termini que tenen les diferents administracions i persones 

interessades per contestar. 

Elaboració de l'estudi ambiental estratègic.  

Tenint en compte el document d'abast, el promotor elaborarà l'estudi ambiental 

estratègic, en el qual s'identificaran, descriuran i avaluaran els possibles efectes 

significatius en el medi ambient de l'aplicació del pla, així com unes alternatives 

raonables tècnica i ambientalment viables, que tinguin en compte els objectius i 

l'àmbit d'aplicació geogràfic del pla. 

Informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i 

persones interessades.  

El Consell farà l’aprovació inicial del PIAT i la documentació serà sotmesa a 

informació pública per un mínim de 45 dies hàbils.  

Simultàniament al tràmit d'Informació Pública, se sotmetrà la versió inicial del pla, 

acompanyat de l'Estudi Ambiental Estratègic, a consulta de les administracions 

públiques afectades i de les persones interessades, que disposaran d’un termini 

de 45 dies hàbils per emetre els informes i al·legacions que estimin pertinents. 

Anàlisi tècnica de l'expedient.  

L'òrgan substantiu remetrà a l’òrgan ambiental l'expedient d'Avaluació Ambiental 

Estratègica complet per tal que pugui ser convenientment analitzat, integrat per: 

a) La proposta definitiva de pla o programa, modificada amb les al·legacions i 

informes que s’hagin estimat. 

b) L'Estudi Estratègic Ambiental, amb les modificacions introduïdes arran de les 

al·legacions i informes. 

c) El resultat de la informació pública i de les consultes. 

d) Un document resum en el qual el promotor descrigui la integració en la 

proposta definitiva del pla dels aspectes ambientals, de l'Estudi Ambiental 
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Estratègic i de la seva adequació al document d'abast, del resultat de les 

consultes realitzades i com aquestes s'han pres en consideració. 

Declaració ambiental estratègica.  

L’òrgan ambiental, una vegada finalitzada l’anàlisi tècnica de l’expedient 

formularà la declaració ambiental estratègica, en el termini de 4 mesos de la 

recepció de l’informe complet. 

En conclusió, amb tot el procés d’avaluació ambiental estratègica descrit, hi ha 

dues fases de consultes que s’hauran de tenir en compte i integrar en el procés 

de participació ciutadana: 

- Una primera de consultes prèvies quan es faci la sol·licitud d’inici de la 

tramitació ambiental. 

- Una fase de consultes simultània a la informació pública de l’expedient. 
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1.3 PLA DE PARTICIPACIÓ, SEGONS EL PLEC DE 
CONDICIONS TÈCNIQUES  

Segons el Plec de condicions tècniques del concurs del PIAT el pla de 

participació ha de tenir els següents continguts mínims: 
“Pla de participació ciutadana: haurà de contenir com a mínim la metodologia de recollida 

de la informació; les característiques del procés de concertació d’agents institucionals, 

socials i econòmics; les mesures de difusió de les diferents fases de proposta per a la 

participació ciutadana ens els tràmits d’informació pública i consultes, etc. la qual cosa es 

concretarà amb el responsable del contracte.” 
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2 CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PROCÉS 
DE PARTICIPACIÓ DEL PIAT 

En vistes de l’exposat a apartats anteriors es preveuen les següents etapes en el 

procés de participació ciutadana del PIAT: 

1. Fase d’elaboració de la documentació d’informació, diagnosi i avanç. Es 

preveu una intensa participació pública dins de la primera etapa des de la 

primera formulació dels treballs d’informació fins al final del mes 6, en paral·lel 

a la presentació dels document d’informació, diagnosi i avanç. 

2. Una segona etapa anirà des de l’exposició pública de l’Avanç fins a la 

presentació del text per a la aprovació inicial. Aquesta fase inclou el període 

d’exposició pública de l’avanç i el període de consultes prèvies de la 

tramitació ambiental.  

3. Una tercera etapa coincidiria amb la fase de consultes i exposició pública 

posterior a l’aprovació inicial. 

Així doncs, es diferencien diversos moments de participació ciutadana, aquells 

que responen a terminis i fórmules de participació legalment establertes, on els 

ciutadans podran fer els corresponents suggeriments o al·legacions en relació a 

la documentació, o les administracions afectades podran realitzar els 

corresponents informes, i aquells de difusió i participació més contínua que es 

proposa que acompanyi als treballs tècnics de formulació de les primeres 

propostes de model territorial. 

L’experiència ens mostra que la participació pública en la elaboració d’un pla 

territorial pot ser feixuga si es presenta en tota la seva complexitat i tot a l’hora. 

Des del punt de vista de la participació, el calendari és especialment complex de 

gestionar, i les possibilitats de fatiga de la ciutadania que hi participa són més 

que en altres processos més acotats. Per tant, es proposa formular diferents 

tipus d’activitats al llarg de tot el període i en diferents moments del tràmit i 

aprofitar sempre que sigui possible canals de participació ja existents tot cercant 

d’evitar possible solapaments. 
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La participació ciutadana implica la dedicació d’un temps personal que generarà 

unes expectatives que s’han de complir mínimament. Generalment, i més en 

entorns territorials de certa dimensió, com en aquest cas l’illa de Mallorca, o amb 

dinàmiques internes complexes, els instruments de planificació territorial tenen 

unes fases en què té sentit obrir la participació, i altres en què aquesta ha de ser 

més restringida. 

És important que s’estableixin també els límits del PIAT, per tal d’evitar falses 

expectatives entre la ciutadania que hi participa. És possible que els ciutadans 

identifiquin i proposin la solució de problemes que no correspon al PIAT resoldre. 

En la memòria presentada al concurs ja vàrem plantejar uns primers criteris per 

al desenvolupament d’un Pla de Participació Pública, que tot seguit recollim. 

Definir un model territorial per el futur és un repte col·lectiu de reflexió 

imaginativa amb un horitzó mes ampli que la pròpia conjuntura política o els 

cicles econòmics curts. L’experiència en la redacció de documents de 

planificació permet afirmar la necessitat de dissenyar instruments que garanteixin 

el seguiment de les actuacions contingudes en el PIAT en el període establert 

per a la seva realització. En definitiva es pretén evitar que el resultat del Pla 

quedi solament en un document que reculli una declaració d’intencions i 

objectius a complir, o simplement en el compliment de la legalitat vigent. 

L’equip redactor és conscient de la transcendència de l’exercici de reflexió 

estratègica per part del agents implicats, tot i que considera que la efectivitat del 

procés no està solament en la posta en marxa d’accions concretes, vinculades a 

la consecució dels corresponents objectius. La vertadera eficàcia l’obtindrem 

mitjançant un procés de reflexió contínua, estimulada pel grau de compliment 

dels objectius. Tan sols el seguiment i l’avaluació de les actuacions formulades 

en el Pla permet comptar amb elements de judici suficients per a valorar si les 

accions proposades resulten adients, o al contrari, s’imposa la necessitat de 

corregir-les o de definir noves propostes. 
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3 MÈTODES DE PARTICIPACIÓ, DIFUSIÓ I AGENTS A 
INVOLUCRAR 

La comunicació i difusió de les activitats relacionades amb el Pla és 

indispensable per aconseguir la participació, implicació i el necessari consens 

entre els agents econòmics, socials i institucionals implicats. Així mateix és un 

mitjà eficaç que permet difondre al conjunt de la societat els objectius i 

actuacions del PIAT. El Pla de comunicació i difusió que planteja l'equip redactor 

en funció de la seva experiència es recull la taula següent  i ha de servir per 

donar cobertura als següents objectius: 

- Comprometre al teixit social i empresarial amb el desenvolupament del PIAT 

- Generar debat sobre la situació dels àmbits turístics de Mallorca, els seus 

vectors competitius i els seus principals passius. 

- Promoure la sensibilitat mediambiental. 

- Promoure el coneixement de les actuacions previstes en el PIAT. 

- Crear un ambient de compromís i cohesió del conjunt d'organismes i 

institucions públiques i privades i de la població entorn dels àmbits 

contemplats en el PIAT com a garantia de la seva millor implementació. 

 

 

Des d’aquest programa de participació ciutadana del PIAT s’estableixen els 

següents mecanismes o modalitats de participació i difusió: 

1. Comissió tècnica de seguiment del PIAT, integrada per membres de les tres 

administracions implicades (Departament insular de Territori i Paisatge del 

CIM, DG de Turisme de la Conselleria d’innovació, recerca i turisme de la 

CAIB i Agència de Turisme de les Illes Balears) que farà el seguiment tècnic 

Administració 
Instruments Població 

Polítics Tècnics 

Associacions 

i ONGs 

Experts 

externs 

a) Qüestionari Delphi   * *   * 

b) Entrevistes personalitzades  * * *  

c) Comissió assessora * * * *   

d) Tallers participatius  * * * *   

f) Exposició dels resultats  * * * *  
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de la redacció del Pla. Els representants de les diferents administracions i de 

l’equip redactor participaran en diverses reunions tècniques en el marc 

d’aquesta comissió. 

2. Comissió mixta política i tècnica de seguiment del PIAT. Integrada per 

membres de diferents càrrecs polítics de les administracions involucrades i 

identificades al punt anterior. Els representants de les diferents 

administracions i de l’equip redactor participaran en diverses reunions en el 

marc d’aquesta comissió. 

3. Recollida d’informació. Es preveu l’establiment d’una metodologia de recollida 

d’informació per a l’elaboració de la documentació del PIAT. Es preveu fer la 

gestió d’aquesta recollida d’informació a través de l’ATB, però en qualsevol 

cas es recopilarà informació de diferents administracions. 

Per a l’elaboració d’anàlisi i diagnosi del PIAT es fa necessària la recopilació 

de dades i informació de diferents administracions i organismes.  

Sempre que sigui possible la recopilació es farà a partir de les dades 

disponibles i centralitzades a diferents Conselleries de la CAIB o 

Departaments del CIM. 

En aquells casos que no sigui possible obtenir dades d’aquestes institucions 

s’haurà de preveure accedir a dades d’altres organismes o institucions, 

municipals preferentment. En aquest sentit es proposa l’elaboració d’un 

qüestionari que es passaria a les entitats municipals per tal de recollir 

informació no disponible a d’altres fonts. El coneixement i l’experiència 

municipal sobre els temes en qüestió pot ser molt valuós pels treballs de 

redacció del PIAT. 

Finalment, en aquells casos que no s’hagin pogut obtenir dades de les 

administracions anteriorment citades, i sempre que sigui necessari i possible, 

es podrien obtenir dades a partir de treball de camp o altres fonts 

d’informació. 

4. Concertació d’entrevistes amb agents qualificats institucionals, socials i 

econòmics. En aquest cas, i pel que ja s’ha comentat que l’àmbit d’estudi és 

molt gran i que en qualsevol cas es poden consultar totes les institucions i 

persones interessades durant els períodes de consultes posteriors a la 
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formulació de l’avanç o de l’aprovació inicial, s’ha optat per consultar en un 

primer moment agents que tenguin el seu àmbit d’abast al conjunt de l’illa de 

Mallorca. Les consultes per zones, o municipis s’inclourien en altres moments 

i mecanismes de participació.  

Es proposa la realització d’entrevistes personalitzades a vint representants de 

les administracions públiques, del sector turístic i d'associacions i ONG, 

basades en un qüestionari, però que pel seu format més lliure i flexible 

permetran matisos que escapen al mateix. Les primeres qüestions 

proposades tenen com a objectiu identificar aquells elements que, segons 

l'opinió dels consultats, condicionen el model territorial de cada àmbit. 

L'amplitud dels temes tractats en la recollida d'informació i en el diagnòstic 

posterior determina que s'hagin de plantejar assumptes que tenen a veure 

tant amb el medi físic, els sectors econòmics com amb el planejament i les 

infraestructures i equipaments turístics. Posteriorment s'intentarà, d'una 

banda, captar les iniciatives dels agents per a la millora socioeconòmica i 

ambiental de l'àmbit i, finalment, disposar d'una primera valoració, si escau, 

de les propostes realitzades per l'equip redactor del PIAT.  

Les entrevistes combinaran preguntes obertes i genèriques, que serviran per 

detectar la percepció dels agents socials respecte als problemes i 

potencialitats de l'àmbit, i preguntes tancades amb les de conèixer l'opinió 

dels entrevistats respecte a propostes concretes definits per l'equip redactor 

del PIAT.  

Alguns d’aquests agents podrien ser consultats en fases posteriors a la fase 

de diagnosi inicial, com a assessors per a la redacció dels treballs. 

5. Qüestionari Delphi, sol·licitant resposta de 4 representants experts externs, a 

un qüestionari Delphi sobre la realitat actual i les expectatives de futur dels 

àmbits turístics. El seu objectiu no és només recollir informació rellevant, sinó 

també intentar copsar les opinions, percepcions i criteris que sobre els dèficits 

i potencialitats del territori puguin ser aportats pels representants institucionals 

a nivell municipal, provincial o regional i, en general, per totes la forces vives 

interessades en la planificació i el desenvolupament regional del municipi. Els 

comentaris s'estructurarà, en primer lloc, al voltant de dues àrees temàtiques 

principals, sense perjudici de poder ser modificades o ampliades en funció 
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dels destinataris d'aquest. A continuació es fa una primera proposta a manera 

d’exemple. 

 

A. Problemes i oportunitats 

A.1. Problemes en els àmbits 
turístics 

Pèrdua de població, atur, evolució d'activitats, 
accessibilitat, transport públic, infraestructures, 
sòl, equipaments, habitatge, imatge urbana, 
urbanisme, finances locals, saturació en 
temporada alta, places turístiques obsoletes... 

A.2. Situació de l’economia Situació econòmica general, dinàmica y 
perspectives de creixement, activitats 
predominants i activitats a fomentar. 

A.3. Dotació d’equipaments, 
serveis i infraestructures 
turístiques 

Mancances d’equipaments, serveis o 
infraestructures per l’àmbit de l’illa de Mallorca i 
per zones. 

A.4. Situació dels àmbits turístics 
en el sistema insular 

 

A.5. Valor ambiental i paisatgístic 
dels diferents àmbits 

 

A.6. La planificació territorial Planificació territorial, coneixement, problemes, 
expectatives. 

A.7. El turisme residencial  

 

B. Definició de model territorial 

B.1.Necesitat de l’ordenació 
territorial turística  

Necessitat de coordinació de plans i polítiques 
sectorials. 

B.2. Opcions de disseny del model 
territorial 

 

B.3. Estructura del sistema 
territorial 

 

B.4. Orientació del 
desenvolupament turístic 

 

B.5.Equipaments i infraestructures 
turístiques 

Conveniència d’implantar diferents tipus 
d’equipaments i infraestructures 

B.6.Turisme en sòl rústic Política sobre construccions i activitats en sòl 
rústic 

B.7. Oportunitats i suggeriments 
per el desenvolupament 

Projectes d’infraestructures essencials, mesures 
necessàries per part de l’administració 
autonòmica i estatal, elements més valuosos del 
patrimoni natural i cultural... 
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6. Difusió telemàtica. En paral·lel als treballs es crearà a la pàgina Web de la 

Conselleria i del CIM un butlletí o "newsletter" que compleixi la funció 

d'informar de les primeres conclusions del PIAT, així com de les accions 

dirigides a la seva posada en marxa (institucionalització i projectes), 

document d'actualització contínua en la qual es dugui a terme la difusió 

exterior del PIAT. 

7. Tallers de participació i informació. Els tallers de participació i informació són 

sessions informatives i de treball en les quals els membres de l'equip redactor 

i professionals i no professionals treballen junts per desenvolupar polítiques i 

idees d’intervenció a contexts concrets. Constitueixen sessions idònies per 

informar sobre els continguts del Pla i incorporar al treball del PIAT als tècnics 

i responsables de les diferents administracions implicades, Departaments del 

Consell Insular o del Govern Balear, Ajuntaments... 

8. Consultes a administracions públiques afectades i persones interessades 

durant els tràmits d’exposició pública i consultes posteriors a la formulació de 

l’avanç i de l’aprovació inicial. Les administracions i públic interessat podran 

arran d’aquestes consultes presentar els corresponents informes o 

al·legacions a la documentació exposada, les quals seran posteriorment 

tractades per part de l’equip redactor i incorporades a la documentació del 

PIAT en cas que es cregui convenient. 

9. Suggeriments i al·legacions que podrà realitzar tota la ciutadania a les fases 

d’exposició pública del PIAT. Durant aquests terminis la documentació del 

PIAT serà exposada a la web institucional i totes les ciutadanes i ciutadans 

podran presentar els suggeriments, en fase d’exposició pública de l’avanç, i 

les al·legacions, en fase d’exposició pública de l’aprovació inicial, a la 

documentació i propostes del PIAT. Posteriorment seran tractats per part de 

l’equip redactor i incorporats a la documentació del PIAT, en cas que es 

cregui convenient. 

 

En totes les fases i per aquelles modalitats de participació que així ho 

requereixin, es duran a terme treballs de divulgació del PIAT, amb la finalitat 

d’apropar els seus continguts i objectius als participants i fer més senzilla i fluïda 
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la participació. Per exemple, s’elaborarà  documentació per facilitar la 

comprensió del Pla:  com fer un document de divulgació sobre que és el PIAT, 

que pugui servir per a entrevistes, tallers... per tal de facilitar el coneixement de 

l’abast competencial del PIAT. 
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4 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 

Es proposa la realització de tres grans períodes d'informació pública, reflectits en 

la relació i programació temporal de treballs d'aquest programa, cadascun dels 

quals serveix per alimentar el document i també per conèixer la sensibilitat local 

sobre les diverses temàtiques i orientar les següents fases del procés. 

 
Fase d’elaboració de la documentació d’informació, diagnosi i avanç 
En aquest període es duran a terme les tasques que permeten reforçar i enriquir 

el treball realitzat en qualsevol treball d’informació i diagnosi, és el que es coneix 

com a diagnòstic compartit. Aquesta fase coincideix amb la Fase 1 dels treballs 

prevista al plec de condicions tècniques del PIAT.  

Comprenen, d'acord amb les descripcions formulades en aquest pla de 

participació ciutadana: 

1. Reunions amb la Comissió tècnica de seguiment del PIAT.  

2. Reunions amb la Comissió mixta de seguiment del PIAT. 

3. Recollida d’informació de les administracions per a la redacció de la 

documentació. 

4. Concertació d’entrevistes amb agents institucionals, socials i econòmics. 

Al final de la fase s’elaborarà un informe sobre el seguiment i desenvolupament 

del pla de participació ciutadana. S’inclourà un informe sobre les consultes i 

aportacions realitzades. 

 

Fase des de l’exposició pública de l’avanç fins a l’aprovació inicial 
Aquesta inclou el període d’exposició pública de l’avanç, el de consultes prèvies 

a les administracions afectades i públic interessat de la tramitació ambiental, i 

s’allargarà fins a l’entrega de la documentació per a l’aprovació inicial. Coincideix 

amb la Fase 2 dels treballs prevista al plec de condicions tècniques del PIAT. 

Es preveuen per aquesta fase les següents actuacions relacionades amb la 

participació ciutadana. 

1. Reunions amb la Comissió tècnica de seguiment del PIAT.  



 
 
 
 

   
   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA   21 
 

2. Reunions amb la Comissió mixta de seguiment del PIAT. 

3. Difusió telemàtica de la documentació de l’avanç, a la pàgina web del CIM i 

de la Conselleria. 

5. Qüestionari Delphi. 

4. Tallers de participació i informatius, territorials o temàtics. Es deixa oberta la 

concreció dels tallers, en funció de les necessitats sorgides durant la fase 

d’anàlisi i diagnosi i segons allò que es consideri més convenient en el 

moment de la seva realització.  

5. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades 

durant el tràmit d’exposició pública i consultes posteriors a la formulació de 

l’avanç, dins el tràmit ambiental. 

6. Suggeriments que podrà realitzar tota la ciutadania a la fase d’exposició 

pública de l’Avanç.  

7. Consultes puntuals a agents institucionals, socials i econòmics 

Al final de la fase s’elaborarà un informe sobre el seguiment i desenvolupament 

del pla de participació ciutadana. S’inclourà un informe sobre les consultes, 

suggeriments i aportacions realitzades en tallers i comissions de seguiment. 

 

Fase de consultes i exposició pública posterior a l’aprovació inicial 
Una vegada aprovat inicialment el PIAT serà exposat al públic per un termini 

mínim de 2 mesos (i com a mínim 45 dies hàbils), per tal de complir amb les 

diferents normatives territorial i ambiental. Durant aquest període la ciutadania 

podrà aportar les seves al·legacions i les administracions afectades i públic 

interessat hauran de ser consultats novament en el marc del tràmit ambiental. 

Aquesta fase coincideix amb la Fase 3 dels treballs prevista al plec de condicions 

tècniques del PIAT. 

Es preveuen per aquesta fase les següents actuacions relacionades amb la 

participació ciutadana: 

1. Reunions amb la Comissió tècnica de seguiment del PIAT.  

2. Reunions amb la Comissió mixta de seguiment del PIAT. 
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3. Difusió telemàtica de la documentació aprovada inicialment, a la pàgina 

web del CIM i de la Conselleria. 

4. Tallers de participació i informatius, territorials o temàtics. Es deixa oberta 

la concreció dels tallers, en funció de les necessitats sorgides durant les 

fases anterior i segons allò que es consideri més convenient en el moment 

de la seva realització. 

5. Consultes a administracions públiques afectades i persones interessades 

durant el tràmit d’exposició pública i consultes posteriors a l’aprovació 

inicial, dins el tràmit ambiental. 

6. Al·legacions que podrà realitzar tota la ciutadania a la fase d’exposició 

pública de l’Aprovació inicial. 

7. Consultes puntuals a agents institucionals, socials i econòmics. 

Al final de la fase s’elaborarà un informe sobre el seguiment i desenvolupament 

del pla de participació ciutadana. S’inclourà un informe sobre les consultes, 

al·legacions i aportacions realitzades en tallers i comissions de seguiment. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signat en representació de CCRS-GAAT 
Joaquim Sabaté Bel 
Dr. arquitecte i llicenciat en ciències econòmiques 
Director dels treballs 

 Palma, 16 de desembre de 2016 
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INTRODUCCIÓ 
Per a la fase d’elaboració del document d’informació, diagnosi i avanç estaven 
previstes diferents accions a realitzar per al desenvolupament de participació 
ciutadana. La principal finalitat d’aquesta fase és realitzar una diagnosi el més acurada 
possible per a la redacció del PIAT i per aquest motiu la participació va encaminada a 
dur a terme un diagnòstic compartit. 
 
Les 4 accions que s’han dut a terme en aquesta fase per el diagnòstic compartit eren: 
 

1. Reunions amb la Comissió tècnica de seguiment del PIAT.  

2. Reunions amb la Comissió mixta de seguiment del PIAT. 

3. Recollida d’informació de les administracions per a la redacció de la documentació. 

4. Concertació d’entrevistes amb agents institucionals, socials i econòmics. 

 
Les tres primeres accions s’han dut a terme amb normalitat durant el procés de 
redacció de la documentació. S’han realitzat 4 reunions amb la comissió tècnica i 2 
reunions de la comissió mixta, que han servit bàsicament per a comunicar l’estat de les 
tasques però també per recollir informació dels tècnics i polítics assistents i les 
principals preocupacions a tractar amb el PIAT. La recollida d’informació s’ha realitzat 
durant tot el període de redacció, de diferents administracions implicades del Govern 
de la CAIB i el Consell de Mallorca. En algunes ocasions s’ha hagut de realitzar treball 
de camp o recopilar informació d’altres fonts per a completar l’anàlisi, per exemple en 
el cas d’accessos o aparcaments a platges. El resultat de les reunions queda diluït 
dins tota la documentació presentada, en realitat es tracta d’un procés participatiu 
continu, de constant feedback entre administracions participants i equip redactor. 
 
Un tractament apart mereix la concertació d’entrevistes amb agents institucionals, 
socials i econòmics, prevista per aquesta fase. En el present annex es tractaran amb 
detall les aportacions realitzades per aquests agents. 
 
METODOLOGIA 
Es presenta, doncs, un resum de les aportacions realitzades en les entrevistes 
personalitzades a representants de les administracions públiques, del sector turístic, 
d'associacions i ONG. Aquestes entrevistes s’han realitzat mitjançant un qüestionari,  
que pel seu format més lliure i flexible ha permès matisos que escapen al mateix.  
 
S’ha elaborat un guió amb els principals temes que ha de tractar el PIAT. Es combinen 
preguntes obertes i genèriques, que han servit per detectar la percepció dels agents 
socials respecte als problemes i potencialitats. En aquesta fase, les entrevistes són 
obertes en el sentit que l’interlocutor pot parlar dels aspectes que opina són importants 
per al tema considerat. En cas que l’entrevistador ho desitgi es fa servir el guió per tal 
de obtenir respostes als temes clau del PIAT.  
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Inicialment es va aportar un model de guió a la direcció del contracte per la seva 
aprovació. L’adjudicatari també va proposar uns interlocutors per tal de fer les 
entrevistes. Aquesta llista de possibles entrevistats va ser ampliada a posteriori per 
part de la direcció del contracte, així el 20 de juny es va rebre definitivament aquesta 
llista. 
 
El contacte amb els possibles interlocutors (persones o institucions) s’ha realitzat per 
correu electrònic. Aquest correu explicava l’objectiu de l’entrevista i demanava un 
contacte per tal de concertar-la. S’afegia un breu document amb un resum dels 
objectius del PIAT i la seva organització, així com futures possibilitats de participació. 
Una vegada identificat l’interlocutor, l’entrevistador es posava en contacte per tal de 
concretar la cita. Les entrevistes han tengut una durada màxima d’un hora. Les 
entrevistes es varen realitzar al juliol i agost de 2016. 
 
Una vegada realitzada l’entrevista, el resultat es remetia a la resta de tècnics 
participants en la redacció del PIAT pel seu aprofitament. Els resultats s’han organitzat  
pels principals temes del guió i amb un text a part, si algunes de les qüestions no 
encaixaven en cap dels apartats suggerits. 
 
Els entrevistats es varen expressar en total llibertat i sense limitacions, de manera que 
sorgiren molts d’altres temes que no es poden aplicar directament en el PIAT, però 
que afecten o queden afectats per l’activitat turística.  
 
Finalment la llista de persones i institucions entrevistades és la següent: 

 
Entrevistat Representativitat 

Inaki Miranda, Director Insular d'Infraestructures 
i Mobilitat. Joan Cifre, Coordinador en cap de la 
Dir.Gral. 

Administració pública 

Josep Manchado, Director Insular de Medi 
Ambient 

Administració pública 

Macià Blàzquez, Professor de Geografia, UIB Expert 

Antoni Riera, Catedràtic d'Economia, Fundación 
IMPULSA 

Expert 

Esteve Bardolet, Economista Expert 

Bartomeu Deià, Professor d'Economia, Degà de 
la Facultat de Turisme, UIB 

Formació 

Joana Mª Garau, Directora General de Recursos 
Hídrics, Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca 

Administració pública 

MªCarmen Sánchez, Noelia Melis, Cristian Ruiz. 
Col·legi Oficial de Biòlegs de Illes Balears 

328 col·legiats 

José Luis Roses, President Cambra de Comerç 
de Mallorca 

 

Pilar Sánchez, responsable de depuració 
d'aigües, ABAQUA 

Administració pública 

Inmaculada Benito. Presidente Ejecutivo. 
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca 

La Federació agrupa uns 900 
hotels o apartaments, 25 
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associacions del sector i unes 
200.000 places d'allotjament. 
Actualment a Mallorca hi ha unes 
240.000 places reglades. 

Andreu Grimalt. Fundació GADESO. Expert 

Jesús Sánchez. Asociación Balear de Ocio 
Nocturno y Entretenimiento (A.B.O.N.E.). 

Inclou sales de festa, discoteques, 
bars musicals i cafès concert. 
Tenen uns 123 establiments 
associats. 

Joan Forteza, Alejandro Ballester. Federació de 
l'Associació de Veïns de Palma.  

Reuneix unes 40 associacions, 
cada una amb uns 300-400 socis. 

Rafael Ballester. Federació d'Empressaris de 
Comerç de Balears (AFEDECO). 

AFEDECO reuneix unes 40 
associacions de comerciants i 
distribuïdors de les Balears. 

Bernat Coll, PIMECO 

L'Associació del Petit i Mitjà 
Comerç de Mallorca té uns 3.000 
associats. En total hi deu haver 
uns 17.000 comerços. 

Francisco Vila, membre de Fomento de 
Turismo. També executiu d’Arabella Hospitality, 
empresa de camps de golf i hotels de alta gama 
a Mallorca. 

El Fomento de Turismo és una 
associació amb una junta de 16 
persones, entre persones físiques 
i empreses. 

Ginés Díez, Secretari General de CCOO 
Serveis. 

Hi ha uns 150.000 llocs de feina 
DIRECTES de turisme.  Uns 
70.000 treballadors venen de fora 
per la temporada turística. 

Margalida Ramis, Responsable de campanya de 
territori i recursos. GOB 

El GOB té uns 4.500 socis a 
Mallorca. 

Juan Estarellas. Asociación de Apartamentos y 
Viviendas de Alquiler de Temporada de 
Baleares (APTUR). 

Associació amb uns 320 associats 
que controlen uns 5.000 
Habitatges d’Ús Turístic (HUT), de 
tot tipus (no tots legals). En molts 
de casos es tracta d'empreses 
que gestionen nombrosos HUT. 
Una empresa gestiona 1.000 HUT.

Jaume Mateu Lladó. Director General de 
Transports. Conselleria de Territori, Energia i 
Mobilitat. 

Administració pública 

L'equip redactor agraeix sincerament la col·laboració del les persones i entitats participants en 
les entrevistes 
 

TIPOLOGIA ENTREVISTATS  
Càrrecs polítics i tècnics de l’Administració 5 
Experts 4 
Comerç 3 
Allotjament turístic 2 
Medi Ambient 2 
Oferta turística complementària 1 
Formació 1 
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Associacions veïnats 1 
Foment turisme 1 
Sindicats 1 
TOTAL 21 

 
 
Tot seguit s’inclou una taula comparativa on es relacionen els agents entrevistats i 
aquells que havien estat proposats per l’adjudicatari per a la primera fase i no s’ha 
pogut aconseguir concertar l’entrevista, en aquests casos es va fer la comunicació 
però no varen contestar. Es proposa realitzar les entrevistes en fases següents 
sempre que sigui possible. 
 

PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADÀ PIAT 
MALLORCA FASE 1 FASE 1  

ORGANISMES ENTREVISTES 
PROPOSADES 

ENTREVISTES 
REALITZADES INTERLOCUTORS 

  29  21   
TERRITORI           
FELIB- Federació d'Entitats Locals de les Illes 
Balears X   
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial X   
MOBILITAT           
Direcció general de mobilitat i transports (CAIB) X X Jaume Mateu 
Direcció Insular d’infraestructures i mobilitat 
(Carreteres) X X 

Iñaki Miranda, Joan 
Cifre 

FEBT- Federació Empresarial Balear de 
Transports  X   
MEDIAMBIENT I PAISATGE           
Direcció general de recursos hídrics   X Joana MªGarau 
Direcció Insular de Mediambient X X Josep Manchado 
GOB- Grup Balear d'Ornitologia i defensa de la 
naturalesa   X Margalida Ramis 
INFRAESTRUCTURES           
ABAQUA   X Pilar Sánchez 
SECTOR ECONÒMIC           
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Mallorca  X X José Luis Roses 
CAEB- Confederació d'Associacions 
Empresarials de Balears X   
PIME- Petita i Mitjana Empresa X   
restauració            
Associació de Restauració de Mallorca  X   
      
comerç           
AFEDECO- Federació d'Empresaris de Comerç 
de Balears X X Rafael Ballester 
PIMECO- Associació del Petit i Mitjà Comerç 
de Mallorca X X Bernat Coll 
CONEIXEMENT           
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Dpto. geografia UIB   X Macià Blàzquez 
Escola d'Hoteleria de les Illes Balears X   
Facultat de Turisme X X Bartomeu Deià 

Col·legi oficial de biòlegs de les Illes Balears   X 

MªCarmen Sánchez, 
Noelia Melis, 
Cristian Ruiz 

Escuela de Turismo Felipe Moreno X   
GADESO X X Andreu Grimalt 
El valor de l'experiència.  
Catedràtic d'Economia, Fundación IMPULSA   X Antoni Riera 
El valor de l'experiència.  
Economista   X Esteve Bardolet 
SECTOR SOCIAL      
Unió d'Associacions, Centres i Federacions 
d'Assistència a Persones amb Discapacitat de 
Balears (UNAC). X     
CCOO X X Ginés Díez 
UGT X   
AAVV- Associacions veïnals.  
Federació de l'Associació de Veïns de Palma.    X 

Joan Forteza, 
Alejandro Ballester 

HANDISPORT X   
      
 TURISME     
Direcció General de Turisme (CAIB) X   
Direcció Insular de Turisme , Promoció 
econòmica i artesania X   
Foment del Turisme de Mallorca   X Francisco Vila 
ACTIVITATS TURÍSTICA      
APEAM- Associació Provincial d'Empresaris 
d'Activitats Marítimes X   
ABONE- Associació Balear d'oci nocturn i 
entreteniment   X Jesús Sánchez 
Associació d'Empresaris de Sales de Festa, 
Discoteques i Similars de Balears  X   
AMAT- Associació Mallorquina d'Atraccions 
Turístiques  X   
ALLOTJAMENT TURÍSTIC      
Associació balear d'agroturismes i turisme 
d'interior X   
FEHM- Federació Empresarial Hotelera de 
Mallorca X X Inmaculada Benito 
Associació d'habitatges turístics. Asociación de 
Apartamentos y Viviendas de Alquiler de 
Temporada de Baleares (APTUR).   X Juan Estarellas 
AGÈNCIES DE VIATGES      
AVA- Agències de Viatges Agrupades de 
Balears  X   
AVIBA- Agrupació Empresarial d'Agències de 
Viatge de Balears X   
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S’adjunta a continuació el model de guió de l’entrevista general: 
 

1) Introducció. Informació sobre el PIAT i el seu disseny 
 

Presentació entrevistador i en nom de qui s’està investigant. 
Demanar les competències de l’entrevistat (a part de les ja conegudes) 
Si és un sector, quants de socis tenen o quin percentatge suposa. 
 
Presentació del PIAT. Aclarir quin és el procediment de disseny del PIAT. Estat 
en què es troba l’elaboració. Demanar sobre altres possibilitats de 
PARTICIPACIÓ.  

 
2) Qüestionari Informació general 

 
Percepció dels principals problemes o fortaleses dels àmbits turístics, els reptes 
als que s’han d’enfrontar i, fins i tot, si reconeixen diferents categories d’àmbits. 
 
ÀMBITS 
Distingir diferents àmbits d’actuació a Mallorca.  
Zones turístiques madures de Mallorca? Criteris per definir-les? 
A qui ha d’afectar el PIAT? 
 
PLANEJAMENT 
Coneix l’anterior POOT? Recorda cap element positiu o negatiu? 
Cap activitat que resta fora de planejament i que s’hauria de planificar? 
Cap nova modalitat turística que pot ser interessant en un futur i caldria regular 
amb antelació? 
 
INFRAESTRUCTURES, equipaments, serveis 
Quines infraestructures o equipaments manquen? Quins serveis? 
Problemes en: 
- Densitat poblacional excessiva, degut a increment turistes. 
- Convivència ciutadana 
- Utilització dels espais públics, el medi ambient i la mobilitat 
- Saturació dels equipaments i les infraestructures disponibles.  
- Dèficits de transport públic 
- Alteració de l’entorn urbà tradicional. 
- Altres 
 
VISIÓ FUTURA 
Que espera que passi sense aplicar canvis? 
Quin desitjaria que fos el futur, si no és el mateix? Quina visió de futur (model 
turístic) veu al sector a Mallorca? 
Quina visió de futur teniu pel vostre sector? 
 
PRESSIÓ 
És acceptable un creixement de la pressió turística, vengui d’on vengui? Si la 
pressió és de temporada? Si la pressió és d’extensió de la temporada 
(desestacionalització)? 
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Per on s’ha de produir el creixement futur? (en cas de que convingui  
creixement futur) 
Els límits territorials i d’oferta turística reglada estan bastant acceptats. Cal 
posar altres límits?  
Quins proposaria? Límits en el número de turistes o places turístiques o límits 
en recursos (espai, aigua,...)? Límits a zones o activitats concrets?  
Entén l’aplicació de límits a l’activitat per causes de recursos ambientals? Per 
sostenibilitat econòmica? Social? Per límits a infraestructures? 
Considereu que s’ha de regular més l’oferta hotelera? Com? 
Considereu que s’ha de regular l’oferta de lloguers turístics? Com? 
Deixem el límit en la demanda? 
 

3) Qüestionari Informació específic interlocutor 
Hi ha cap dada que pugui aportar el interlocutor? 
Té l’interlocutor algunes dades (enquestes, per exemple, estadístiques del 
sector...) que no hagem localitzat o obtingut? Algun estudi? 
Opinió sobre la qualitat de les dades existents? Del seu sector o activitat? 
Quin tipus de dades manquen per tenir una millor idea del turisme? I en el seu 
sector? 

 
4) Cloenda 

 
Cap proposta de nou contacte? 
Recordar a l’entrevistat els altres mètodes de participació pendents. Adreça 
amb contacte per afegir comentaris o dades.  
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APORTACIONS DE LES ENTREVISTES 
Els resultats s’han ordenat d’acord amb els temes proposats al guió general, però 
també es registra informació sobre qualsevol tema rellevant al tema turístic, malgrat no 
s’ajusti al guió. 

 
A continuació s’exposa un resum de les opinions recollides en les entrevistes per cada 
un dels temes, a vegades poden resultar contradictòries la qual cosa respon a 
diferents opinions dels entrevistats sobre un mateix tema. 
 
 
Àmbits d’aplicació del PIAT 
 
Abans de dissenyar el PIAT cal aclarir l'objectiu general de l'activitat econòmica a les 
Balears. El PIAT és un instrument però abans encara faltaria l'objectiu i diagnosi global 
de tot el sistema econòmic de Mallorca. 
 
El PIAT ha de posar en valor el nostre paisatge. El PIAT també ha d’aconseguir que 
una part dels beneficis turístics vagin a la millora i conservació de paisatge i altres 
activitats com l’agrària.  Hi ha d’haver un retorn de beneficis del turisme cap al 
patrimoni i activitats locals. S'ha de fer un debat sobre el límits i sobre el que ha de 
tornar del sector turístic a la resta de sectors. 

 
Àmbits geogràfics 
L’àmbit del PIAT ha d’arribar a la totalitat de l’illa de Mallorca. Les activitats turístiques 
no només arriben per tot, sinó que a més molts d’Ajuntaments ja plantegen la seva 
estratègia de desenvolupament turístic, malgrat no siguin municipis turístics. 
 
L’aplicació del PIAT a tot l’illa no ha de suposar que tot tingui la mateixa regulació, 
però com que tots els municipis estan afectats, cal incloure’ls al PIAT per poder posar 
límits o control.  
 
En algun cas s’insisteix en què tota l’illa ha de quedar afectada pel PIAT precisament 
per poder deixar activitats o zones FORA de l’activitat turística, que ja arriba per tot. 
 
A l’illa es poden distingir zones d’allotjament massiu, zones d'afluència massiva però 
no d'allotjament (excursions com Valldemossa o Torrent de Pareis), noves zones 
d'allotjament (interior de l'illa, Palma). 
 
Palma ja és un atractiu de primera magnitud i alberga una oferta d’allotjament molt 
important, tant hotelera com d’habitatges d’ús turístic (HUT). 
 
Només en un cas es proposa seguir amb les zones turístiques habituals, distingint 
aquelles en que predomina l’ús turístic d’aquelles en què predomina el residencial. 

 
Activitats 
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No s’ha de fomentar la mescla d’usos, perquè a la llarga, el turista habitual no la vol. 
Els turistes han de quedar a les zones turístiques i no sortir fora d'elles, perquè hi ha 
incompatibilitat amb zones residencials.  S'han de limitar els habitatges turístics. 
Hi ha una opinió bastant generalitzada que els darrers anys una part significativa de 
turistes es desplaça molt per l’illa, i arriba a racons que abans no eren al seu abast. 
L’explicació que es dóna a aquest fenomen és el gran nombre de cotxes de lloguer i la 
facilitat de llogar-los i, sobretot, les xarxes socials i les TIC. Mitjançant les xarxes els 
turistes s’informen sobre llocs i activitats que poden ser interessants. Això es tradueix 
en una gran mobilitat. 
 
Tot és susceptible de ser un producte turístic, a més la darrera Llei Agrària encara ho 
fomenta més.  
 
Molts interlocutors citen les complicacions que suposa la mescla d’usos residencials i 
turístics, per la convivència i la tranquil·litat dels residents. Com a exemples a no 
reproduir se citen la Platja de Palma/S’Arenal i Magalluf.   
 
El turisme és molt dinàmic, però sempre s'ordena de forma ESTÀTICA, cosa que no és 
adequada. 

 
Criteris per zones turístiques madures 
 
A part del criteri d’antiguitat, que és el que es fa servir actualment, s’han proposat 
altres criteris: 

- Manca de Competitivitat 
- Manca de Sostenibilitat 
- Manca de Rendibilitat social, no només l’hotelera. 
- Manca d’esponjament 
- Mescla excessiva d’usos turístics i residencials 
- Aspectes urbanístics, com un criteri de densitat 

 
El criteri d’obsolescència no té perquè ser l’únic, per definir les zones madures. 
 
Les zones madures són espais urbans pobres amb possibilitat d'intervenció 
urbanística. Però  la maduresa ja afecta a tot el territori. Els Plans de Reforma són un 
eina per actuar a zones urbanes, però la pressió també es dóna a zones rurals. A cada 
tipus de territori s'hauria d'aplicar una eina adequada. 

 
Es fan algunes propostes de zones que zones per a considerar-les madures: 
 

- Passeig Marítim de Palma 
- Cala d’Or 
- Cales de Mallorca 
- Can Picafort 
- Cala Millor 
- Port d’Alcúdia 
- Port de Sóller 
- Port d’Andratx 
- Porto Cristo 
- Les ja declarades 
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POOT i altre normativa 
 
La mesura del POOT més positiva va ser la delimitació de les zones turístiques i la 
limitació al seu creixement per la costa i cap a l’interior, així com el límit de densitats. 
Les DOT també varen ser efectives en aquest sentit.  
 
Altres opinions sobre alguns aspectes del POOT: 

- El sector privat no va posar de la seva part per la correcte execució del 
POOT. 

- L'intercanvi d'espais que plantejava era pervers. Falsejava l'ordenació 
turística. Les zones s'han de reciclar, no fer-ne de noves, mesclant un tipus 
de territori amb uns altres. 

 
No execució del Pla de Reconversió de la Platja de Palma, que està en una situació 
molt dolenta. 
 
No hi ha mitjans per aplicar la normativa de protecció ja existent, tant al medi natural 
com a les zones turístiques. L’Administració Pública no ha de perdre la capacitat i 
voluntat de regular les activitats. S'han de considerar els impactes de les activitats 
ocasionals i actuar en conseqüència. La darrera paraula ha de ser de Ajuntaments i 
Consell i no ha de valer tot per mantenir l'activitat turística. 
 
La darrera Llei Turística va trencar l’equilibri, permetent als hotels afegir ofertes 
complementàries (restaurants per externs, espectacles,…) dirigides no només a 
clients, sinó també a residents o externs. A més, no necessiten una llicència 
d'activitats com els altres establiments. Poden tancar l'hotel i fer activitats per 
residents. La darrera Llei Turística va afavorir als hotels, no als altres sectors. 
 
En opinió d’un interlocutor no és acceptable una prohibició expressa al golf i el polo, 
per exemple. Si cal s’han de demanar les condicions adequades, però no fer una 
prohibició explícita. 

 
 

Infraestructures i serveis 
 
Un gran nombre d’interlocutors assenyalen que les infraestructures estan arribant al 
límit. A partir d’aquí, hi ha diferents opinions: alguns interlocutors opinen que s’han 
d’adaptar les infraestructures a les noves modalitats turístiques (ciclisme, running,... ), 
mentre que altres opinen que no cal incrementa-les, sinó minvar la pressió: no són les 
infraestructures les que s’han de modificar, ja n’hi ha prou.  
 
Un dels problemes que apunten els interlocutors és que les infraestructures s’han 
d’adaptar a un màxim d’estiu, i que en conseqüència estan sobredimensionades una 
bona part de l’any. El turisme hauria de finançar aquesta diferència.  
 
Cal decidir primer quines són les necessitats, d’acord amb el model cap a on volem 
anar. Massa vegades l’ampliació de les infraestructures va per davant de la 
Planificació. Primer s’ha de Planificar i decidir el model i, posteriorment, adaptar les 
infraestructures i serveis a aquesta planificació i no a l’inrevés. Altres vegades, si hi ha 
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planificació, aquesta no es compleix, o es permeten massa excepcions que acaben 
fent inútil la planificació. 
També s’assenyala l’antiguitat de moltes instal·lacions i la necessitat de fer unes 
“auditories” de funcionament, especialment de les infraestructures hídriques. 

 
Aspectes concrets d’infraestructures: 

- Cal un fort desenvolupament de les noves tecnologies: per exemple,  Wi-Fi 
per tot. A més, mitjançant les anàlisis de “big data” es pot fer una millor 
gestió, moment a moment, de la pressió turística. 

- Desenvolupament i gestió correcta  del patrimoni cultural, històric i 
arqueològic. 

- Necessitat de la segona via cintura.  
- Manca acabar la xarxa de tren. 
 

Una de les infraestructures més comentades és la de depuració. Segons 
l’administració, les depuradores (EDAR) es troben en bona condició, tot i que són 
velles. Llevat de casos concrets (Consell, Muro-Santa Margalida, Camp de Mar, Sa 
Pobla..) el funcionament és correcte. El major problema actual es dóna en les 
infraestructures associades, com són els sistemes de bombeig i els emissaris. Es 
troben en molt mal estat i s’espenyen amb freqüència. També s’insisteix en que no 
hauria de enviar-se cap gota depurada a la mar, que suposa tudar-la: s’ha de tancar el 
cicle de l’aigua. 
 
Als hotels, cal modernitzar també les instal·lacions i estances que no estan de cara al 
públic. Sovint les millores només es fan pels clients i no pel funcionament general de 
l’hotel. Si es vol destestacionalitzar en certa mesura, cal adaptar els hotels a la 
temporada mitjana o baixa.  
 
El tren no pateix la pressió turística, l'ús correspon mes bé als residents. Tot i així, els 
pobles al llarg de les línies demanen ampliacions del servei per fires, festes, 
mercats,…per atraure a residents i també turistes. Al TIB (autocars) es nota molt el 
turisme. Actualment hi ha una concessió de 20 anys que finalitza al 2018 i la intenció 
és adaptar-se en aquesta pressió: més freqüències, adaptació a usos turístics -
senderisme, accés a platges, visites turístiques,... Els turistes cada vegada fan servir 
més el transport públic per autocar (TIB) i autobús (EMT de Palma). 
 
Visió futura sense canvis (bussiness as usual) 
 
L’opinió més estesa és que Mallorca podria morir d’èxit. És possible continuar amb la 
situació actual de pressió sobre les infraestructures i la convivència, però durà cap un 
empitjorament de les condicions. Aquesta situació provocarà una minva de la qualitat 
turística i els turistes que s’ho puguin permetre –aquells que segurament ens 
interessen més- aniran a altres destinacions. La situació del medi natural, cultural i 
social s’anirà deteriorant. A les infraestructures sempre hi ha solucions tecnològiques 
possibles, però són més cares, i no tothom les voldria o podria pagar. S'estan 
consolidant unes relacions laborals molt dolentes i precàries. 
 
Finalment si s'incrementa la saturació, això afectarà a la demanda, que a la fi minvarà 
o vendrà un turisme més pobre, i de pas el medi estarà més degradat. Per altra banda 
es fa notar que gran part de l’èxit actual és degut a la mala situació de molts dels 
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nostres competidors a la Mediterrània (Egipte, Tunísia, Turquia,...) i aquest factor no el 
podem controlar. En millorar la seva situació, hem d’estar preparats per competir 
adequadament. 
Un altre idea que ha aparegut és la de que el sistema actual no és eficient, és un 
antimodel. Cada vegada necessitem més turistes per obtenir els mateixos beneficis o 
minvar-los. Sembla bastant evident que l’èxit de les darreres temporades turístiques no 
arriba als treballadors i, a més, la qualitat de vida dels residents empitjora.  

 
 
Visió futura desitjada 
Els temes que han aparegut en aquest capítol són els següents: 

- Desestacionalització 
- Turisme de qualitat 
- Creixement econòmic 
- Residents 
- Mobilitat 
 

Desestacionalització 
 
La destestacionalització és una de les principals propostes pel futur del turisme a 
Mallorca. En molts de casos es tracta de crear productes que puguin repartir els 
visitats temporalment. Durant molt de mesos la maquinària econòmica està aturada. El 
creixement econòmic s'ha d'assolir sobretot desestacionalitzant. Els fluxos de turistes 
s'han de distribuir al llarg de l'any. Cal promoure turisme cultural, gastronòmic, 
ciclisme, nàutic…Donar més valor afegit, crear productes que no funcionin en 
temporada alta i no incrementar els visitants a la temporada alta. Ajustar l'oferta 
hotelera bona amb l'oferta de la zona (sobretot a zones madures). 
 
Per molts s’ha de produir una reducció del nombre de turistes a l’estiu i una certa 
redistribució al llarg de la temporada mitja. 
 
S'ha de facilitar que els negocis obrin a la temporada baixa. Moltes empreses són 
reticents a fer això, ja que perden diners o no tenen tants beneficis. Però si les zones 
turístiques no estan obertes a temporada baixa, no hi ha serveis ni atractiu. A més, els 
treballadors més bons se’n van a altres destinacions -hi ha molta mobilitat- si aquí no 
tenen feina; si tinguessin feina aquí tot l'any es podrien conservar. 
 
Finalment algunes opinions descarten la desestacionalització, ja que provocarà un 
increment de les pressions ambientals, socials i culturals.  
 
Qualitat 
La majoria d’interlocutors, sobretot dels sectors econòmics, indiquen que l’única via pel 
creixement futur adequat passa per avançar cap a un producte de QUALITAT, que ens 
diferenciï d’altres competidors. Aquesta qualitat ha de ser el model cap al qual decidim 
avançar-hi. Cal un nou MODEL, més modern. Aquest model no ha de consumir més 
territori. És necessari decidir/planificar  un MODEL, no adaptar-se al que passa, que és 
el que hem fet fins ara. Cal seleccionar el turista que volem i trobar un equilibri entre 
les activitats econòmiques i la conservació de l'ambient natural, cultural, patrimonial. 
S’han de posar límits, cosa que va a favor del turisme de QUALITAT.  Encara hi ha 
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molts de recursos turístics per explotar (Serra Tramuntana, patrimoni, congressos, 
esports...). 
 
Interessa el turisme de qualitat, que gasti.  El "Sol i platja" ha tocat sostre. En preu no 
podrem competir amb la resta del Mediterrani sud. No interessa el turista irrespectuós i 
que no gasti. 
 
En qualsevol cas, cada zona turística pot ser diferent. 
 
L’administració Pública ha de tenir capacitat de gestió i això s’aconsegueix en gran 
part amb l’existència de més espais públics com: 

- Camins públics 

- Finques públiques 

- Espais urbans 

D’aquesta manera es pot gestionar per tal de minvar la pressió sobre espais 
determinats. 

 
Creixement 

Per alguns interlocutors el creixement ha de venir d'una millor competitivitat i aquesta 
ha de basar-se en la QUALITAT, no en el preu. 
 
Per altres interlocutors és necessari DECRÉIXER. S'han de posar densitats màximes o 
màxims de turistes. S'han de limitar les modalitats turístiques més malbaratadores de 
recursos (territori, aigua, energia-transport -estades de menys durada-, gentrificació o 
segregació social). No cal desestacionalitzar. No tot ha de ser pel turisme. S'ha de 
planificar una política de decreixement turístic i diversificació de l'economia, enfocat 
sobretot cap a la sobirania alimentària. Cal acotar l'àmbit turístic i fomentar el sector 
agrari. 

 
Residents 
Un gran nombre d’interlocutors ha fet referència en un moment o un altre a la 
necessitat de prendre en consideració l’opinió i la qualitat de vida dels residents a 
l’hora de fer la planificació turística.  
 
S'ha de començar a pensar en els residents, no només amb els turistes. El turisme ha 
de generar redistribució de la RENDA. Ha de tenir rendibilitat social. Objectius 
econòmics, socials i ambientals han de tenir en compte els residents. S'ha de 
menester un model que ajunti el creixement amb el benestar.   
 
Els avantatges han de ser també pels ciutadans. S'ha de millorar la situació dels 
ciutadans i que això, a la vegada, serveixi als turistes. Els excedents turístics s'haurien 
d'invertir en indústria i empreses de coneixement. 

 
Mobilitat 
 
El Pla Director Sectorial de Mobilitat planteja fomentar polítiques de transport públic i 
no incrementar més la xarxa de carreteres. Quant al turisme s’intentarà oferir serveis 
adaptats a les seves necessitats, tant en rutes, freqüències  com en modalitats de 
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gestió. La idea és que el turisme compensi en part els esforços en infraestructures que 
es fan, mitjançant tarifes i serveis especials per turistes, abonaments per turistes, 
targetes per residents,... 

 
Pressions 
 
Nombrosos interlocutors han citat la sensació de saturació de molts dels espais i 
infraestructures, sobretot en mobilitat. 
 
Els majors problemes es produeixen en concentrar-se activitats puntuals i en molt poc 
temps i espai. Això provoca rebuig. Caldria estendre-ho en el temps sempre i quan  la 
desestacionalitació suposi rebaixar el màxim estival. El model predominant actual és el 
mateix que el dels anys 60: sol i platja, la temporada turística de 3 mesos i una 
estacionalitat que es va accentuant. Si no canviem el model, a temporada alta sempre 
estam al límit de les capacitats d'infraestructures, sempre en risc de fallar. 
 
Per un dels interlocutors el rebuig actual al turisme es produeix perquè s'ha romput el 
repartiment dels guanys als darrers anys. Això ha de facilitar que es prenguin mesures 
més dràstiques. 
 
Altres opinen que no cal fer més publicitat pel turisme a l'estiu, ja està ple.  Cal minvar 
el nombre de turistes que arriben a l'estiu, que a més incrementen molt el consum de 
recursos. Cal fomentar el turisme de temporada baixa. 
 
Hi ha una opinió generalitzada de que el límit no l’ha de posar la demanda. La 
demanda no s’ha d’autoregular. La decisió de cap a on hem d’anar s’ha de prendre 
des d’aquí mitjançant una planificació amb uns objectius clars i concrets. 
 
També hi ha un fort consens en que no s’ha d’incrementar la pressió sobre el territori. 
Si un cas, s'han de reconvertir les zones existents i no crear-ne de noves.  
 
Gran part dels problemes que es produeixen de pressió sobre espais naturals estan 
causats per la manca de control, no per la manca de normativa. Si la normativa es 
vigilés, molts dels problemes minvarien molt. A més hi ha por a fer complir les lleis, 
sobretot si afecten al turisme. 
 
Les estades són cada vegada més curtes, el que suposa un increment de pressió en 
vols i consum d'energia lligat al transport. 
 
S'ha d'organitzar millor Palma, cada vegada hi ha més vistes a la capital, l’accés amb 
cotxe és cada vegada més complicat, i això provoca problemes de saturació, 
mobilitat...  
 
És opinió generalitzada que els habitatges turístics (HUT): s'han de regular i no 
legalitzar-ho tot. Tot i això, alguns també apunten que és impossible limitar aquesta 
nova modalitat de turisme. Algun interlocutor proposa que el límit ha de ser l’exigència 
d’uns serveis mínims que vagin en la direcció de millorar la qualitat. Un altra problema 
vinculat als HUT és la "gentrificació" si es concentra a certes zones. Els centres de les 
poblacions s'estan "gentrificant": es converteixen en un escenari enlloc d'un lloc per 
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viure. Els HUT provoquen pressió sobre les necessitats d'habitatges (lloguer i compra) 
del resident i això es fa servir com excusa per construir més.  
 
Per un interlocutor la saturació de la qual es parla no se recolza amb dades concretes i 
manca informació.  

 
Límits 
 
S’ha plantejat als interlocutors la possibilitat de posar o no límits al creixement turístic. 
En cas d’acceptar límits, se’ls ha demanat a on s’haurien de posar. Han aparegut dues 
tipologies de límits a establir: uns generals a tota l’activitat turística i uns altres a 
activitats o recursos turístics concrets.  

 
Límits generals 
 
Alguns interlocutors han plantejat la necessitat de no només deixar de créixer, sinó 
clarament passar a una fase de decreixement. En lloc de canviar una plaça per un 
altre de qualitat, canviar dues places turístiques actuals per només una de qualitat 
(“dos por un”).  
 
Tot i això la majoria d’interlocutors consideren que és necessari créixer contínuament i 
que posar límits ofega l'economia.  
 
És pràcticament unànime que no s’ha de consumir més territori. El factor illa és molt 
important i s'han de posar més limitacions que al continent. 
 
Algun interlocutor planteja com a punt de limitació l’Aeroport, però s’admet la 
impossibilitat de controlar aquesta entrada de visitants. En tot cas, no s’hauria de 
ampliar les capacitat de l’Aeroport ni dels ports. A més, energèticament el major 
impacte es produeix en el transport cap a Mallorca. 
 
L’altre factor en el qual es proposa posar límits és en els llits d’allotjament. El  límit 
s'hauria de posar als llits en temporada alta. Ja fa anys que els hotelers deien que 
sobraven unes 60.000 places, i pel que fa als establiments hotelers en els darrers 15 
anys pràcticament no hi ha hagut creixement.  

• Alguns interlocutors proposen que el filtre ha de ser amb el preu, s’ha 
d’aconseguir que venguin els turistes que puguin pagar els serveis i activitats 
que s’ofereixin. S'ha de promoure l'increment de categoria als allotjaments 
turístics i pujar preus, no interessa limitar els llits de qualitat alta.  

• Altres aposten perquè no s’incrementi la capacitat (llits) ni el consum de 
territori, perquè hi ha límits a les infraestructures i serveis; hi ha una capacitat 
de càrrega, que s'ha de calcular. No s'ha de mesurar només la rendibilitat 
econòmica, també la social i ambiental. 

• Per alguns interlocutors els límits s'han d'aplicar de manera indirecta, basant-
se en la gestió, sense límits absoluts, els límits no han de ser estàtics. 

 
També s'han de posar límits al lloguer turístic, tot i que s’admet la dificultat de 
controlar aquest factor. Els HUT s'han de regular, potser exigint serveis, que suposa 
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més llocs de feina. En opinió dels HUT,  no s'han de posar límits i aprofitar el moment 
de gran demanda actual, que tard o prest acabarà. L'únic límit és l'opinió dels clients. 
Potser s'haurien de davallar les places d'hotel fins igualar-les amb els HUT. 

 
Límits parcials 
Davant pressions concretes, es plantegen límits a certes activitats o recursos turístics, 
a part dels límits generals.  
Posar límits pot no ser gaire popular, però cal posar límits (regular) en totes les 
activitats que suposin un impacte, sigui social o ambiental. El resident és el gran 
oblidat: l'estima pel turisme minva si els equipaments es col·lapsen, si la riquesa no es 
redistribueix, si manquen lloguers accessibles,... 

 
Temporades. Algun interlocutor ha demanat que es deixi de fer publicitat de Mallorca 
per venir a l’estiu. Ja no fa falta. S’han de fer esforços per la temporada baixa, no per 
l’alta. 

 
Zones. En allotjament, a part del límits existents, cal plantejar-se limitar els llits fora de 
les zones turístiques clàssiques, és a dir hotels rurals, agroturismes,… Potser és hora 
de limitar el creixement turístic a les zones rústiques i les poblacions tradicionals. Cal  
moratòria de places d'allotjament a poblacions, agroturismes, hotels rurals,… i impedir 
l'aflorament de noves places hoteleres. 

 
Activitats o recursos. Hi ha activitats típicament molt malbaratadores (golf, polo,...). 
No s'han de privatitzar les zones públiques ni els drets públics. No s'ha de fomentar 
l'"elitització", ni excloure el turisme social.  
S'han de posar límits a totes les activitats en el medi natural (o que afectin al 
patrimoni) amb criteris científics. Els permisos per accedir a activitats a zones naturals 
fràgils haurien de ser molt estrictes, per exemple posar límits a l'accés a certes platges 
als cotxes privats. Els guies han de controlar el respecte pel medi natural, 
patrimonial,… del visitants que guien. S'ha de determinar capacitat de càrrega d'acord 
amb criteris ambientals, ecològics, socials,... L'atractiu turístic fonamental és la natura: 
platges, mar… Això és la base de tota la riquesa.  
El tot inclòs no té sentit: no és possible si es vol créixer en qualitat. El tot inclòs no és 
una opció adequada. Els turistes amb aquesta opció quasi no fan despesa fora dels 
hotels. 

 
Infraestructures i serveis. És opinió generalitzada no fer més carreteres. Si estan a 
punt del col·lapse, s’ha d’aconseguir reduir la pressió per mitjans que no siguin la 
construcció o ampliació de vies.  
Algunes idees per posar límits: grans superfícies comercials (cap turista ve a Mallorca 
per les grans superfícies), establir tarifes progressives a consum d'energia (a avions, a 
establiments de major categoria,...), penalitzar usos sumptuaris. 
Les infraestructures de proveïment d’aigua de xarxa estan en el seu límit, fins i tot si 
funcionen adequadament. 

 
Habitatges d’Ús Turístic. Els habitatges d’ús turístic s'han de regular. Per exemple si 
se’ls obliga a uns serveis mínims  molts ja no es podran llogar com HUT. Cal controlar 
bé la normativa amb multes importants, o no servirà de res, com passa ara. Potser 
s'hauria de deixar el control en mans d'empreses privades, que es podria finançar amb 
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les sancions. Els HUT s'han de donar d'alta per tributar i s'ha d'evitar l'entrada 
d'empreses al negoci dels HUT.  
Als HUT arriba gent que no aprecia l'esforç en qualitat -i increment de preu- fet els 
darrers anys al sector hoteler.  
Afecta als preus de l’habitatge i per això cal controlar-ho.  O es creix urbanísticament o 
els preus pugen. Algunes mesures que es podrien aplicar serien: definir zones on es 
prohibeixin els HUT, definir un nombre mínim d’habitatges que no poden ser HUT, es 
pot subvencionar en part la compra d’habitatges, tenir dret a tanteig en cas de venda 
d’un habitatge... 

 
Dades i informació 
 
En aquest apartat s’exposa l’opinió expressada sobre algunes de les dades que 
afecten a l’activitat turística. En la majoria de casos es fa referència a la manca de 
dades disponibles. 
 
Alguns interlocutors opinen que manquen moltes dades i que moltes de les que hi ha 
no són fiables. No coincideixen amb la realitat. S'ha de quantificar la suposada 
massificació. La Fundación IMPULSA està aportant dades correctes. 
 
En general hi ha poques dades concretes sobre el consum dels turistes. És 
especialment difícil conèixer el consum dels turistes que s’allotgen a HUT.  En general 
la despesa turística ha davallat , tot i que venen més turistes, sobretot a restauració, 
degut al "tot inclòs", que es concentra a zones amb clients familiars, com Calvià, Platja 
de Palma,  Alcúdia.  
 
La despesa del client de creuer només és l'1 per cent de tot el comerç, però es 
concentra molt a zones turístiques concretes. 
 
No se aplica el BIG DATA. S'ha d'invertir en WIFI  i fer servir metodologies de BIG 
DATA per conèixer i controlar als turistes. A Barcelona varien les rutes dels visitants de 
creuer depenent de la pressió en moments concrets, cosa que poden conèixer 
regalant el WIFI als turistes. Les empreses privades ja funcionen així, però no la gestió 
pública.  
 
Hi ha moltes especulacions sobre els cotxes de lloguer. Alguns apunten que hi podria  
haver entre 70.000 o 80.000 cotxes de lloguer a l'estiu a Mallorca, però no hi ha dades.  
 
Les enquestes fiables les realitzen GADESO, IBES (per Última Hora), Instituto 
Estudios Turísticos (IET del Ministeri).  Sovint apareixen dades als mitjans de 
comunicació que no es sap d'on venen, però la gent, i els periodistes, se les creuen.  
 
La Direcció General de Transports disposa de dades d'ús dels transport públic i té 
previst fer una recopilació pel Pla Director Sectorial de Mobilitat. També està previst en  
aquest pla fer una enquesta de mobilitat durant la tardor 2016. 
 
Pel que fa als creuers no se sap realment quants de turistes davallen i visiten la ciutat, 
hi ha creuers “low cost” amb turistes que no davallen per no gastar.  
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Sectors concrets 
 

Els Party Boats són una nova modalitat turística amb poca reglamentació i problemes 
de competències.  

 
El turista cada vegada és més independent, els TTOO perden poder, cosa que és 
positiva.  

 
En relació a l’activitat comercial estan definides zones d'afluència turística. En 
aquestes zones les grans superfícies poden obrir els festius (les PIMES ho poden fer 
quan vulguin). Hi ha hagut moviments darrerament per incloure zones com a 
"turístiques" per tal d'obrir grans superfícies en festiu, però els criteris actuals són 
correctes. Els turistes dels HUT són bons clients del comerç.  
 
Les tendes tenen una vida mitjana d'uns 8 anys. El comerç és la darrera baula de la 
cadena, no pot triar el turisme que arriba ni influir sobre ell. El comerç només es pot 
adaptar al que arriba.  

 
No s'han de fer més camps de golf. Actualment n’hi ha 21 a Mallorca i són suficients. 
L'ocupació a l'any devora Palma és del 50%, però del 30% lluny de Palma. S'han de 
posar en valor, sobretot en temporada baixa.  

 
Aspectes laborals. Al sector turístic s'ha instal·lat la precarització i la sobrecàrrega de 
treball. Els hotelers no volen contractar a més gent. Hi ha moltes hores extra il·legals: 
segons les estimacions de CCOO es crearien 20.000 llocs de feina si es contractés 
gent per aquesta feina Il·legal. Els hotelers només reaccionen davant denúncies  en 
temes laborals o de seguretat. 
Hi ha uns 60.000 treballadors flotants, que venen només en temporada turística. Hi ha 
uns 150.000 llocs de feina directes de turisme.  

 
Promoció. No cal fer tanta promoció (i tan cara) pels mitjans tradicionals. Els millor 
promotors de Mallorca són els milions de turistes que ens visiten, a través de les 
xarxes oscials. Fer promoció de la temporada baixa entre els turistes d'estiu. 
Des dels hotels s'hauria de conscienciar als turistes sobre el respecte al medi natural, 
cultural i social de Mallorca. 

 
El sector Nàutic és molt potent, així com la indústria lligada. S'han d'habilitat sistemes 
tal que els residents hi puguin accedir, com passa amb els Clubs Nàutics. 

 
Un problema afegit és que moltes petites empreses no tenen marge de maniobra i no 
es poden permetre el luxe de que les circumstàncies actuals canviïn. 

 
No és correcte parlar d'oferta complementària. Els turistes no venen per l'allotjament, 
llevat d'excepcions. L’allotjament és una necessitat. Venen per l'entorn (paisatge, 
patrimoni, platges,...) i els serveis propers (restauració, discoteques, poblacions,…). El 
sector de sales de festes no hauria de créixer més, però s'han d'anar adaptant als 
canvis, per exemple al Passeig Marítim.  

 
Habitatges d’Ús Turístic. Tots els HUT estan ja construïts i la seva ocupació no 
hauria de suposar una pressió extra en les infraestructures. Si això passa, és perquè 
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les infraestructures estan infradimensionades.  Quant a l'ocupació dels HUT, APTUR 
demana que la Cèdula d'Habitabilitat especifiqui les places de cada habitatge i que es 
controli. 
Els HUT ajuden a la desestacionalització, alguns estan oberts 365 dies l'any. Hi ha 
més places d'HUT a la temporada baixa que d'hotels. APTUR fomenta activitats a 
l'hivern per atraure turistes. El model turístic està canviant i els HUT tenen una 
capacitat de creixement molt important. La demanda és molt important. Als USA les 
persones de menys de 40 anys quasi ja no van a hotels: els HUT són més rentables i 
permeten triar els serveis. 

 
RESUM 
S’inclou un resum de les principals aportacions per temes. 
 
Àmbits d’aplicació del piat 
 

• L’àmbit del PIAT ha d’arribar a la totalitat de l’illa de Mallorca. Les activitats 
turístiques no només arriben per tot, sinó que a molts d’Ajuntaments es 
considera la manera de créixer econòmicament, malgrat no siguin municipis 
turístics. 

• El PIAT ha de posar en valor el nostre paisatge. El PIAT també ha d’aconseguir 
que una part dels beneficis turístics vagin a la millora i conservació de paisatge 
i altres activitats com l’agrària 
  

Criteris per zones turístiques madures 
A part del criteri d’antiguitat, que és el que es fa servir actualment, s’han proposat 
altres criteris: 

- Manca de Competitivitat 
- Manca de Sostenibilitat 
- Manca de Rendibilitat social, no només l’hotelera. 
- Manca d’esponjament 
- Mescla excessiva d’usos turístics i residencials 
- Aspectes urbanístics, com un criteri de densitat 
  

infraestructures i serveis 
 

• Un gran nombre d’interlocutors ha senyalat que les infraestructures estan 
arribant al límit. A partir d’aquí, alguns interlocutors opinen que s’han d’adaptar 
a les noves modalitats turístiques (ciclisme, running,... ) mentre altres opinen 
que no cal incrementa-les, sinó minvar la pressió: no són les infraestructures 
les que s’han de modificar.  

• Cal decidir primer quines són les necessitats, d’acord amb el model cap a on 
volem anar. Massa vegades l’ampliació de les infraestructures va per davant de 
la Planificació. Primer s’ha de Planificar i decidir el model i, posteriorment, 
adaptar les infraestructures i serveis a aquesta planificació i no a l’inrevés.  
  

VISIÓ FUTURA sense canvis (Bussiness as usual) 
• L’opinió més estesa és que Mallorca podria morir d’èxit. És possible continuar 

amb la situació actual de pressió sobre les infraestructures i la convivència, 
però durà cap un empitjorament de les condicions. Aquesta situació provocarà 
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una minva de la qualitat turística i els turistes que s’ho puguin permetre –
aquells que segurament ens interessen més- aniran a altres destinacions. 

• Un altre idea que ha aparegut és la de que el sistema actual no és eficient, és 
un antimodel. Cada vegada necessitem més turistes per obtenir els mateixos 
beneficis o minvar-los. Sembla bastant evident que l’èxit de les darreres 
temporades turístiques no arriba als treballadors i, a més, la qualitat de vida 
dels residents empitjora. 
 
  

Visió futura desitjada 
 
Desestacionalització 

• La destestacionalització és una de les principals propostes pel futur del 
turisme a Mallorca. En molts de casos es tracta de crear productes que 
puguin repartir els visitats temporalment. El creixement econòmic s'ha 
d'assolir sobretot desestacionalitzant. Els fluxos de turistes s'han de 
distribuir al llarg de l'any. Per molts s’ha de produir una reducció del 
nombre de turistes a l’estiu i una certa redistribució al llarg de la 
temporada mitja. 

 
Qualitat 

• La majoria d’interlocutors, sobre tot dels sectors econòmics, indiquen 
que la única via pel creixement futur adequat passa per avançar cap a 
un producte de QUALITAT, que ens diferenciï d’altres competidors. 
Aquesta qualitat ha de ser el model cap al qual decidim avançar-hi. 
Aquest model no ha de consumir més territori. Cal seleccionar el turista 
que volem. Cal trobar un equilibri entre les activitats econòmiques i la 
conservació de l'ambient natural, cultural, patrimonial.  

  
Creixement 

• Per alguns interlocutors el creixement ha de venir d'una millor 
competitivitat i aquesta ha de basar-se en la QUALITAT, no en el preu. 

• Per altres interlocutors és necessari DECRÉIXER. S'han de posar 
densitats màximes o màxims de turistes. 

  
Residents 

• Un gran nombre d’interlocutors ha fet referència en un moment o un 
altre a la necessitat de prendre en consideració l’opinió i la qualitat de 
vida dels residents a l’hora de fer la planificació turística.  

  
Pressions 

• Nombrosos interlocutors han citat la sensació de saturació de molts dels 
espais i infraestructures, sobre tot en mobilitat. 

• Els majors problemes es produeixen en concentrar-se activitats 
puntuals i en molt poc temps i espai. Això provoca rebuig. No cal fer 
més publicitat pel turisme a l'estiu, ja està ple. Cal minvar el nombre de 
turistes que arriben a l'estiu, que a més incrementen molt el consum de 
recursos. Cal fomentar el turisme de temporada baixa. 
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• Hi ha una opinió generalitzada de que el límit no l’ha de posar la 
demanda. La demanda no s’ha d’autoregular. La decisió de cap a on 
hem d’anar s’ha de prendre des d’aquí mitjançant una planificació amb 
uns objectius clars i concrets. 

• També hi ha un fort consens en que no s’ha d’incrementar la pressió 
sobre el territori. Si un cas, s'han de reconvertir les zones existents, no 
crear-ne de noves.  

  
Límits 

 
Límits generals 

• La majoria d’interlocutors consideren que és necessari créixer 
contínuament. Posar límits ofega l'economia. El límits no han de ser 
estàtics.  

• És pràcticament unànime que no s’ha de consumir més territori. El 
factor ILLA és molt important. 

• Un factor en el qual es proposa posar límits és en els llits 
d’allotjament. El LÍMIT s'ha de posar als LLITS a temporada alta. 
Alguns interlocutors proposen que el filtre ha de ser amb el PREU. Hem 
d’aconseguir que venguin els turistes que puguin pagar els serveis i 
activitats que podem oferir.  

• Per alguns interlocutors els límits s'han d'aplicar de manera 
INDIRECTA, basant-se en la GESTIÓ, sense límits absoluts. 

  
Límits parcials 

• Davant pressions concretes, es plantegen límits a certes activitats o 
recursos turístics, a part dels límits generals. Cal posar límits (regular) 
en totes les activitats que suposin un impacte, sigui social o ambiental. 
El RESIDENT és el gran oblidat: l'estima pel turisme minva si els 
equipaments es col·lapsen, si la riquesa no es redistribueix, si manquen 
lloguers accessibles,... 

Activitats o recursos 
• S'han de posar límits a totes les activitats en el medi natural (o que 

afectin al patrimoni) amb criteris científics.  
• El TOT INCLÒS no té sentit: no és possible si es vol créixer en 

QUALITAT.  
Infraestructures i serveis 
• És opinió generalitzada no fer més carreteres. Si estan a punt del 

col·lapse, s’ha d’aconseguir reduir la pressió per mitjans que no siguin la 
construcció o ampliació de vies.  

• Les infraestructures de proveïment d’aigua de xarxa estan en el seu 
límit, fins i tot si funcionen adequadament. 

 
Habitatges d’Ús Turístic 
• Els Habitatges d’Ús Turístic s'han de regular.  
• Afecta als preus de l’habitatge i per això cal controlar-ho. S’ha d’impedir 

que la pressió arribi al territori. 
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Sectors concrets 
 
Aspectes laborals 

• Al sector turístic s'ha instal·lat la precarització i la sobrecàrrega de 
treball. Hi ha moltes hores extra IL·LEGALS. 

Promoció 
• No cal fer tanta PROMOCIÓ (i tan cara) pels mitjans tradicionals. Els 

millor promotors de Mallorca són els milions de turistes que ens visiten,  
a través de les XARXES SOCIALS. Fer promoció de la temporada baixa 
entre els turistes d'estiu, que tenen molts de temps morts. 

Habitatges d’Ús Turístic 
• Els HUT ajuden a la desestacionalització. El model turístic està canviant 

i els HUT tenen una capacitat de creixement molt important.  
• Tots els HUT estan ja construïts i la seva ocupació no hauria de suposar 

una pressió extra en les infraestructures. Si això passa, és perquè les 
infraestructures estan infradimensionades.  Quant a l'ocupació dels 
HUT, APTUR demana que la Cèdula d'Habitabilitat especifiqui les 
places de cada habitatge i que es controli. 
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ANNEX II. LLISTAT D’AGENTS PROPOSATS PER PARTICIPAR 
A LES DIFERENTS FASES DEL PIAT 



PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PIAT MALLORCA FASE 1
ORGANISMES ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

TERRITORI
ENTREVISTA  

Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

FELIB- Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears X
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial X
Direcció general d'Ordenació del Territori (CAIB) X Luís Corral, José Bonilla
Direcció Insular de Territori i Paisatge X
Direcció Insular d'Urbanisme X
Direcció Insular de Cooperació i Caça X Mediambientals
Ajuntaments i ELM de l'Illa X Territorials
Mancomunitats X Territorials

MOBILITAT ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

Consorci de Transports (TIB) - (CAIB) X Mobilitat
Direcció general de mobilitat i transports (CAIB) X
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) X Mobilitat
Direcció general de ports i aeroports (CAIB) X Mobilitat
Direcció Insular d'infraestrucutures i mobilitat (Carreteres) X
AEVAB- Agrupació Empresarial de lloguer de vehicles amb i sense conductor 
de Balears X Mobilitat
FEBT- Federació Empresarial Balear de Transports X
AECA- Associació Espanyola de Companyies Aèries X Mobilitat
Tren de Sóller X Mobilitat
Bus ciudad turistica X Mobilitat
Taxi tour X Mobilitat
Línies aèries: Air Berlín, Globalia,… X Mobilitat

SEGURETAT ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

ISPIB- Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears X
Direcció general d'emergències i interior X

MEDIAMBIENT I PAISATGE ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

Direcció general de pesca i medi marí
Direcció general d'agricultura i ramaderia X Mediambient
Direcció general d'Espais Naturals i Biodiverstat X
Direcció general de recursos hídrics X Mediambient
Direcció general d'energia i canvi climàtic X Mediambient
Direcció Insular de Mediambient X
MAC INSULAR X Mediambient
Asociación Agraria ASAJA-Balears. X Mediambient
Unió de pagesos de Mallorca X Mediambient
GOB- Grup Balear d'Ornitologia i defensa de la naturalesa X Mediambient
Amics de la Terra X Mediambient
CAIB MA Espais de Natura Balear X X Mediambient
SEMILLA- Serveis de Millora Agraria i Pesquera X Mediambient
UIB. Dep. Ciències de la Terra (GIST) X

INFRAESTRUCTURES ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

Direcció general d'arquitectura i habitatge X
Ports de les Illes Balears X Mobilitat
AENA. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea X Mobilitat
Autoritat portuària de les IB (APB) X Mobilitat
ANADE- Associació d'instal·lacions nàutiques i esportives X
ABAQUA X Mediambient
Direcció Insular de residus X Mediambient
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ORGANISMES ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

SECTOR ENERGÈTIC ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

ASINEM- Associació d'Empresaris d'Instal·lacions Elèctriques i de 
Telecomunicacions de Mallorca X Energètic

Associació d'Estacions de Serveis de Balears. X Energètic
ASAIB- Associació de Suministradors d'aigua de les Illes Balears X Energètic
Associació Empresarial de Gas Liquat del Petroli de les Illes Balears X Energètic
GESA ENDESA X X Energètic
Gas natural X Energètic
Iberdrola X Energètic
Sampol X Energètic
Som Energia X Energètic
El Gas X Energètic

SECTOR ECONÒMIC ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca X
CAEB- Confederació d'Associacions Empresarials de Balears X
PIME- Petita i Mitjana Empresa X

restauració ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

Associació de Restauració de Mallorca X

comerç ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

AFEDECO- Federació d'Empresaris de Comerç de Balears X
PIMECO- Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca X
Confederació Balear de Comerç ?
ACOTUR- Associació de Comerciants i Empreses de Serveis Turístics de 
Mallorca X Turístic A
ACOIPAM- Associació de Comerciants i Industrials del Paseig Marítim X Turístic A

indústria ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

ASIMA- Associació d'Industrials de Mallorca

SECTOR PATRIMONIAL ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

ARCA- Associació per a la revitalització dels centres antics X Turístic B
Societat arqueològica Luliana X Turístic B
UIB- Dpt. Ciències Històriques i Teoríes de les Arts X Turístic B
Academia de Belles Arts de San sebastià X Turístic B
Obra Cultural Balear X Turístic B
Secció arqueològica del Col·legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres (Mateu Riera) X Turístic B
Bisbat de Mallorca X Turístic B
Associació d'artistes visuals de les Illes Balears X Turístic B
Associació d'amics de les fortificacions X Turístic B
Associació d'amics dels molins X Turístic B
Associació d'amics del ferrocarril X Turístic B
Museu de Mallorca X Turístic B
Museu de Manacor X Turístic B
Assocació d'amics dels museus X Turístic B
Direcció General de Cultura (CAIB) X X Turístic 
Direcció Insular de Cultura (CIM) X X Turístic 
Direcció Insular de Patrimoni (CIM) X Turístic 

FASE 2



PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PIAT MALLORCA FASE 1

ORGANISMES ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

CONEIXEMENT ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

UIB- Universitat de les Illes Balears X Nofre Rullán, Paco Sastre, Toni 
Riera, Toni Aguiló Luna

Dpto. geografía UIB
Escola d'Hoteleria de les Illes Balears X
Facultat de Turisme X X Tolo Deyà
Direcció General d'Innovació i Comunitat educativa (CAIB)
Direcció Insular de Modernització i Innovació
COAIB- Col·legi oficial d'arquitectes de les Illes Balears X
Col·legi d'enginyers de camins, canals i ports X
Col·legi de geògrafs X
Col·legi oficial de biòlegs de les Illes Balears X
Col·legi Oficial de Guíes Turístics de les Illes Balears 
Clùsters tuístics: Turistec, Balears-t,... X X Turístic A
Escuela de Turismo Felipe Moreno X X
SOCIB- Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació del 
Sistema d'Observació Costanera de les Illes Balears X Mobilitat/                 

Mediambient
GADESO X Antoni Tarabini
El valor de l'experiència X Jaume Cladera
El valor de l'experiència X Jaume Garau
El valor de l'experiència X J. Mesquida
El valor de l'experiència X M. Nájera
El valor de l'experiència X Salvador Juan
El valor de l'experiència X Isabel Borrego
El valor de l'experiència X Tolo Reus
El valor de l'experiència X Joana Barceló
El valor de l'experiència X Celestí Alomar
El valor de l'experiència X Josep Aloy
El valor de l'experiència X Joan Flaquer

SECTOR SOCIAL ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

Unió d'Associacions, Centres i Federacions d'Assistència a Persones amb 
Discapacitat de Balears (UNAC). X
Tercer Sector Social Illes Balears X Social
CCOO X X Social
UGT X X Social
Cooperació al Deenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB) X Social
AAVV- Associacions veinals X Social
HANDISPORT X

 TURISME ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 X Turístic A
Direcció General de Turisme (CAIB) X
Direcció Insular de Turisme , Promoció econòmica i artesania X
Foment del Turisme de Mallorca X Turístic A
Consorci de la Platja de Palma X Turístic A
AAHH zones turístiques X Turístic A
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ORGANISMES ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

ACTIVITATS TURÍSTICA ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR
Asociación de Petits Cellers de Balears X Turístic B
Associació de Bodeguers de les Illes Balears. X Turístic B
Associació de Professionals i Empreses d´Aventura de Balears. X Turístic B
Associació profesional d'empreses multiaventura X Turístic B
Federació Balear de Muntanyisme X Turístic B
Federació Balear de Ciclisme
Associació de comerciants de bicicletes X Turístic B
APEAM- Associació Provincial d'Empresaris d'Activitats Marítimes X X Turístic B
FENIB- Federació d'Empreses Nàutiques de Balears X Turístic B
AENIB-Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears X Turístic B
Federació d'Estacions Nàutiques de les Illes Balears X Turístic B
Associació de Centres de Busseig de Mallorca. X Turístic B
AEGY- Asociación Española de Grandes Yates X Turístic B
ABONE- Associació Balear d'oci nocturn i entreteniment X Turístic B
ACGM-Associació de camps de golf de Mallorca X Turístic B
Associació d'Empresaris de Sales de Festa, Discoteques i Similars de 
Balears X X Turístic B
Associació Empresarial d'Activitats Turístiques de la Platja de Palma X Turístic B
AMAT- Associació Mallorquina d'Atraccions Turístiques X X Turístic B
Mallorca Convention Bureau X Turístic B
MICE MALLORCA X Turístic B
Tren de Sóller X Turístic B
Bus ciudad turistica X Turístic B
Taxi tour X Turístic B

ALLOTJAMENT TURÍSTIC ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR
Associació balear d'agroturismes i turisme d'interior X X Turístic A
FEHM- Federacaió Empresarial Hotelera de Mallorca X X Turístic A
Associació d'habitatges turístics X Turístic A
Associació d'Empresaris de Villes Turístiques Vacacionals de Balears   X Turístic A
ACH- Agrupació de Cadenes Hoteleres de Balears X Turístic A
APTUR- Associació d'apartaments turístics X Turístic A

AGÈNCIES DE VIATGES ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR
AVA- Agències de Viatges Agrupades de Balears X X Turístic A
AVIBA- Agrupació Empresarial d'Agències de Viatge de Balears X X Turístic A

OPERADORS TURÍSTICS ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR
Thomsom X Turístic A
Alltours X Turístic A
TUI X Turístic A
Neckermann X Turístic A
Reis de Mallorca X Turístic A

CONSTRUCCIÓ ENTREVISTA  Q. DELPHI TALLER  TIPUS INTERLOCUTOR

PROINBA- Associació Empresarial de Promotors Immobiliaris de Balears X Mediambientals

Associació d'urbanitzadors i promotors de Balears X Mediambientals
ABSI- Associació Balear de Serveis Immobiliaris X Mediambientals
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