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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest capítol de l’Annex s’ha construït a partir de les nombroses dades recollides en 

el Diagnòstic de l’estat actual; de la amplíssima literatura sobre aquesta temàtica 

(Butler, Argenwal, Knowler & Curtis, Perelli y Prats, González y Antón, López 

Palomeque, Marchena, Vera, Rullan...); de les experiències desplegades a Balears 

(Platja de Palma, estudis Conselleria de Turisme o Ajuntament de Calvià); de les 

entrevistes a especialistes en turisme a Balears, i de l’anàlisi de les intervencions en 

ben diferents destinacions turístiques que mostren signes de zones madures, tant al 

territori espanyol, com a l’estranger. 

Mentre l'economia espanyola experimentava en l'última dècada un fort procés 

expansiu truncat a finals de 2008 per l'inici de la crisi, els resultats del turisme del litoral 

mediterrani espanyol i les illes han estat clarament minvants. I això és el reflex de la 

fallida d'un model d'entendre el desenvolupament turístic, alhora que de la gradual 

pèrdua de competitivitat d'una bona part de les seves destinacions de primera 

generació. La seva major expressió es constata en l'evolució agregada de la despesa 

total en termes reals realitzat pels turistes (espanyols i estrangers) en les destinacions 

d'aquesta franja de la costa espanyola en el període d'expansió 2001-2008. La 

contínua caiguda en la despesa ha provocat una gradual pèrdua de rendibilitat 

empresarial en totes les fases de la cadena de valor turística. Concretament en el cas 

dels hotels, sector per al qual es disposa d'una millor informació, els resultats 

empresarials no han parat de deteriorar-se en aquest període, tendència que ha 

afectat igualment al conjunt de l'oferta de serveis turístics complementaris. 

Amb la caiguda afegida de la despesa mitjana diària actual des dels 65,8 € de l'any 

2001 als 62,7 € de 2008, sense comptar amb el fort descens registrat el 2009 fins als 

59,7 €. La caiguda total d'ingressos fruit d'aquesta preocupant tendència que es 

desenvolupa de 2001 a 2008 s'ha produït en un context on la oferta d'allotjament 

turística no ha deixat de créixer, amb la consegüent reducció en els nivells d'eficiència 

en l'ús de la capacitat instal·lada. 

Les destinacions madures obtenen baixos nivells d'ingressos que cauen fins i tot en un 

any com 2011, on s’aprofita el canvi de destinació de turistes estrangers des del 

Mediterrani Oriental. En aquest any, beneficiat pel fort repunt experimentat per la 

demanda estrangera de sol i platja, a causa dels conflictes geopolítics soferts pels 
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països de la Mediterrània Oriental i, especialment per dos competidors directes com 

són Egipte i Tunísia, els ingressos per habitació disponible dels hotels localitzats en el 

mediterrani espanyol i Balears i Canàries se situaven en valors especialment baixos, 

sense arribar als 40 €. No és una coincidència que entre ells s'identifiqui tres municipis 

(Port de la Creu, Llucmajor i Fuengirola), pertanyents als processos de reconversió de 

destinacions madures impulsats pel Govern, amb alguns altres amb clars processos 

de degradació del seu producte turístic i de el seu entorn urbà i territorial, que 

demanen exercicis similars. 

Aquesta informació sobre els ingressos mitjans obtinguts per habitació hotelera pot ser 

traslladable a la resta de subsectors que componen la cadena de valor turística a 

aquestes destinacions, en la mesura que està directament vinculada al perfil de 

despesa del turista que rep en funció del posicionament i la oferta de valor que ofereix 

al mercat.  

Crida l’atenció que els municipis que millor han suportat la crisi son aquells que tenen 

un posicionament diferenciat i a on s’ha avançat en la renovació de la oferta. Si ens 

fixem en el Baròmetre de Rendibilitat Socioeconòmica de les destinacions turístiques 

elaborat per Exceltur, en aquest grup es situen, dins de Mallorca, Santanyí (creixement 

del + 25,3%, 68,2 €) i Muro (+ 10,9% , 63,5 €). 

També milloren aquells que mostren una oferta d’allotjament de millor categoria, recent 

i amb un millor disseny urbà (Adeje); o aquelles altres destinacions amb una 

configuració lúdica ben planificada (Benidorm o Salou). En canvi aquelles destinacions 

madures on no s’ha abordat decisivament la renovació, mostren valors especialment 

baixos com Llucmajor (creixement del + 2,3%, 35 €) i Calvià (decreixement del - 0,1%, 

48,7 €). 

Tot i que cada destinació presenta graus de complexitat específics i requereix doncs 

instruments i mesures diverses per fer front a la disminució de competitivitat, els 

principals estudiosos coincideixen en reconèixer com a reptes de major calat, a tenir 

en compte en les estratègies de nou posicionament de les destinacions madures, els 

següents: 

- La manca de estructuració del producte turístic, on el paper de l'operador turístic s'ha 

anat substituint per l'organització individual del viatge, o més encara, per uns nous 
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tipus d’intermediaris. Cal doncs cercar noves aliances i establir noves regles de 

col·laboració. 

- L'aparició de nous hàbits de viatge, preferències i valors entre els turistes més 

interessants. El turista ha adquirit una creixent experiència, ha guanyat en informació i 

en exigència dins d'una cada vegada major sensibilitat cap a la millor qualitat-preu, 

triant de manera creixent en base a una motivació pròpia vinculada als seus gustos i 

preferències. Aquí l’aparició dels habitatges d’ús turístic, al que hem dedicat un capítol 

específic, pren força rellevància. 

- L'encariment relatiu dels viatges i de les destinacions enfront d'un mercat de més 

competència. La pèrdua de l'avantatge en costos i preus de venda (només en el 

període 2001-2008 l'hostaleria espanyola ha vist reduir un 25% de la seva 

competitivitat / preu enfront dels països d'origen de turistes) hauria de compensar-se 

cercant altres valors afegits, que només pot aportat el paisatge (natural i cultural) d’una 

destinació tan rica com és Mallorca, i la integració de la sostenibilitat ambiental i la 

lluita contra el canvi climàtic (dissenyant accions de mitigació i adaptant-se als 

escenaris que s’estan definint a nivell internacional. 

- Un finançament creditícia menys abundant i més selectiu i una molt menor capacitat 

d'inversió pública. 
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2. ALGUNES CONSIDERACIONS 

Voldríem destacar també altres conclusions de les diverses anàlisi: 

a) Analitzant el conjunt d’intervencions on s’ha afrontat la ordenació de les zones 

turístiques madures, el primer objecte de discussió es la pròpia consideració d’una 

zona turística madura. 

La referència fonamental en tots els estudis, plans i autors consultats és el model del 

cicle de vida de Richard Butler, que data de 1980 (tot i que el mateix autor ha revisat 

diversos aspectes de la seva teoria en dos volums un quart de segle després). 

Aquest model es basa en les pautes del comportament de la demanda, i en la 

capacitat de càrrega de les destinacions turístiques, i preveu una relació positiva entre 

l’increment del nombre de visitants i el desplegament turístic (mesurat en termes de 

places d’allotjament). Suggereix a més, que existeix una jerarquia de centres turístics, 

que es pot definir en funció del nivell de desplegament; tipus d’allotjament; grau de 

participació d’empresaris locals i forans i estatus dels visitants. 

El més substancial del model del cicle de vida és la seva proposta d’evolució temporal 

de les destinacions, que teòricament travessen sis fases: 

- Descobriment 

- Implicació 

- Desenvolupament 

- Consolidació 

- Estancament 

- Post estancament i declivi 

b) Força vegades la cinquena fase, l’estancament, és conseqüència de la competència 

d’altres destinacions emergents, i aquesta fase crítica es produeix quan apareixen 

símptomes de saturació, podent-se assimilar a la definició de zones turístiques 

madures emprada habitualment en la literatura especialitzada. 

Segons Butler a partir d’aquesta fase, qualsevol destinació esta abocada al declivi total 

o parcial, que altres autors (Knowles i Curtis) consideren pràcticament irreversible. 

c) Malgrat això, determinades destinacions mostren que aquesta situació no és 

irreversible, que les decisions dels agents polítics i econòmics poden capgirar la 

situació, que pot acabar desembocant en una fase de rejoveniment, de nou impuls. 

Resulta necessària una conjunció de nombrosos factors, gens fàcils de produir-se, per 
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revertir la situació de declivi, que exigeix, fonamentalment, sumar esforços, coordinar 

entre tots els agents i població implicats. 

d) No totes les destinacions són susceptibles d'aspirar a un procés de reconversió. 

Però força casos, des de Salou a Miami Beach, o des de Benidorm a Cartagena 

d’Índies, ens demostren que és factible, i que requereix de determinades condicions, 

com ara: 

- Una extensió i escala adequades, que permeti als diversos agents identificar-la com 

a tal i operar en conjunció amb les administracions local i regional. 

- Una component empresarial turística destacada que en la seva cerca d’una major 

rendibilitat socioeconòmica valori l’ interès d’apostar per la renovació i un nou 

posicionament integral del producte. 

- Un diagnòstic compartit i una sensibilitat generalitzada cap a la reconversió. 

- Un clar lideratge, doncs reconvertir les senyes d'identitat d’un territori per guanyar en 

prosperitat econòmica, implica nombroses dificultats i inconvenients al llarg del procés 

(incomoditats obres, dificultats normatives, tensions per expropiacions), amb un 

desgast polític a curt termini que només es pot superar des del lideratge i el 

convenciment de les avantatges a mig i llarg termini. 

- Un document estratègic, clar i consensuat en els diferents nuclis, àmbits o sistemes 

turístics (difícilment podran plantejar-se mesures úniques i homogènies, front a 

situacions ben diverses), traduït en instruments d'actuació amb calendari i fonts de 

finançament associades, i una clara articulació amb els instruments urbanístics. 

e) Com veurem que ha succeït en diversos projectes i destinacions, sense una 

estratègia clara de nou posicionament turístic, la reconversió es converteix en un pla 

d'embelliment. 

d) S’han plantejat nombroses crítiques al model d’en Butler; doncs si bé l'ús d'aquesta 

teoria per plantejar estratègies de reestructuració permet dotar d'un marc de referència 

útil per a la descripció de l'evolució de les destinacions turístiques, el seu ús com a 

eina de predicció i modelització resulta molt més controvertit. Això és degut al fet que 

la teoria planteja debilitats conceptuals, metodològiques i pràctiques considerables. 

Precisament les crítiques més habituals apunten a tres tipus de consideracions: 

- El model planteja un sistema unilineal de desenvolupament que ignora les 

referències a canvis estructurals o a processos universals, que són responsables del 

declivi o recuperació de les destinacions turístiques. El model no té en compte les 
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repercussions de la reestructuració econòmica i de canvis culturals, de modes, 

mentalitats o comportaments de la demanda. 

- Hi han qüestions metodològiques en la construcció del model que dificulten l'ús amb 

caràcter predictiu del mateix. No es té en compte els canvis en el temps entre 

variables de la demanda i de l'oferta com a elements de fluctuació entre cicles, és 

difícil trobar el punt de tall entre les fases, les quals només poden ser identificades a 

posteriori. 

- Resulta difícil fer compatible el caràcter deductiu del model amb la diversitat existent 

en la realitat. De fet l'existència de destinacions que prosperen, mentre altres entren 

en crisi, es deu a la influència d'un complex entramat d'aspectes globals i locals on els 

aspectes culturals i econòmics del turisme interaccionen amb factors com la dimensió 

cultural local, la imatge de la destinació, el espai construït o la capacitat dels inversors 

públics i privats per a adaptar-se al canvi. 

f) Força vegades, la realitat contradiu el model del cicle de vida de les destinacions 

turístiques (con veurem més endavant en el cas de Benidorm), el que suposa que el 

declivi no te perquè implicar la incapacitat d’adaptar-se a la canviant relació entre 

condicions productives i de consum. 

Davant la feble capacitat predictiva del model algunes alternatives conceptuals han 

emergit amb força durant les dues últimes dècades per explicar el fenomen de 

l'evolució i regeneració de les destinacions turístiques madures. En primer lloc la teoria 

de la reestructuració econòmica sosté que les destinacions turístiques formen part del 

sistema productiu capitalista i suggereix que la seva evolució, i especialment la seva 

entrada en la fase de declivi, es deu a la incapacitat per adaptar-se a la canviant 

relació entre les condicions productives i de consum actuals. 

Una segona via per aprofundir en el procés de desenvolupament de les destinacions 

turístiques té a veure amb el canvi cultural d'arrel postmoderna. Alguns patrons de 

canvi cultural que incideixen sobre el turisme es manifesten en l'aparició de paisatges 

híper-reals que mediatitzen i reprodueixen visualment els elements culturals, 

l'emergència del temps instantani fomentada per les comunicacions modernes, la 

formació de la identitat a través del consum i del joc, els nous cànons de consum 

allunyats dels patrons de masses, o la resistència a la globalització i a l'homogeneïtat 

mitjançant el retorn nostàlgic a la localitat tematitzada. 
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La mateixa Comissió Europea pondera diverses teories, i un dels seus majors crítics, 

Argawal també relativitza el model. 

Però sigui com sigui, tothom el continua utilitzant. 

f) Per tant, tot i matisant i complementant el model, el farem servir per valorar algunes 

dimensions que facilitin al Consell de Mallorca arribar a definir quines considera zones 

turístiques madures de la illa, aquelles que requereixen d’una intervenció prioritària, 

més enllà de la oficialment declarada (Platja de Palma), o d’altres on algunes 

administracions han arribat a concloure que reunien les característiques per ser-ho 

(Calvià, Cala Millor), i a impulsar Plans Especials per afrontar-ho. 

g) És evident que les dades per considerar una zona turística madura, els principals 

símptomes de saturació i declivi (la disminució d’ingressos per llit i habitació, els 

desajustos ambientals, la disminució de la estima per part dels visitants...) no són tan 

senzills de detectar ni d’obtenir dades suficients i prou precises. Per això es requereix 

en força ocasions cercar indicadors indirectes, i que siguin capaços d’anticipar una 

situació, abans fins i tot, de que aquesta s’agreugi. 

h) Un cop valorades diverses alternatives considerem que per facilitar al Consell i 

altres institucions amb competències i atribucions, la tasca de declarar un determinat 

àmbit com a zona turística madura, calia oferir-li un quadre de dades objectivables per 

sistemes territorials i àmbits (tan desagregats com fos possible), on figuressin: la 

antiguitat de les trames suport i els seus processos de densificació; el nivell 

d’obsolescència dels allotjaments; les densitats mitjanes; les categories dels 

establiments, els possibles nivells de saturació de places i de recursos escassos i els 

conflictes paisatgístics-ambientals. 

El quadre que reproduïm a continuació recull força d’aquelles dades indispensables 

per tal de que el Consell de Mallorca i les les administracions amb competències 

prenguin les decisions més oportunes en el sentit de declarar una zona madura i 

promoure plans especials de rehabilitació turística integral 

Aquestes dades s’han elaborat per 87 nuclis relativament desagregats en els diferents 

sistemes turístics, on considerem que es podrien donar algunes de les característiques 

que permeten considerar-los zones o nuclis turístics madurs. Les dades que es 

mostren a la taula fan referència a: 
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- La denominació del nucli, amb diversos codis (municipi, INE), municipi al qual pertany 

i superfície de l’anmenat nucli. 

- L’antiguitat del teixit mesurada en proporció del teixit urbà en tres moments: 1953, o 

sigui, anterior al desplegament del turisme massiu; anterior a 1973, esclat del turisme; 

1995, impuls recent dels processos de consolidació de les diferents destinacions. 

- Nombre de places en establiments turístics i densitat bruta d’aquestes (per km2) 

- Any d’obertura mitjana dels establiments turístics, i categoria mitjana d’hotels i 

apartaments 

- Nombre d’habitatges d’us turístic 

- Any de construcció dels habitatges, estat mitjà de conservació, nombre total dels 

habitatges, proporció des habitatges principals i densitat mitjana per km2. 

Totes elles són dades quantificables i estrictament objectivables. Altre cosa serien 

aquelles característiques singulars (com ara conflictes paisatgístics o ambientals, que 

es puguin considerar, tot i que no resultin tan senzills d’avaluar quantitativament, o la 

qual repercussió vagi més enllà de l’estricte àmbit de cada nucli, com és el cas de 

determinats recursos patrimonials. 
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La antiguitat dels diferents teixits i del conjunt d’allotjaments; el seu nivell de 

obsolescència i manteniment; la seva categoria mitjana (d’hotels i apartaments); el 

caràcter més o menys mixt (amb població resident i turistes); la proporció d’habitatges 

d’ús turístic, o les densitats de places i de recursos, permeten una primera 

consideració de quins nuclis poden ser considerats madurs. 

Si ens fixem en els nuclis inclosos dins de l’àmbit de Platja de Palma, de Calvià o de 

Cala Millor, veurem com tenen característiques crítiques, no molt diferents però, de les 

d'altres nuclis, en situació igualment crítica. 

Els valors mitjans, un cop eliminats aquells valors on no tenim prou dades són els 

següents: 

a) el percentatge de teixits anteriors a 1956 (data del vol americà), és de quasi un 20%, 

que arriba a un 47,55 % l’any del boom turístic, en 1973, i ascendeix fins a més del 

83%, l’any 1995, es a dir, fa més de 20 anys. 

b) La mitjana de places per nucli és de 4.000, i la densitat mitjana és de 3.044 places 

per km2. 

c) L’any d’obertura promediat, és 1979 per a les places turístiques i l’any 1980, per als 

habitatges. 

d) La categoria mitjana del hotels supera lleugerament les tres estrelles, en tant que la 

dels apartaments només arriba a dos sobre quatre punts. 

e) El nombre d’habitatges d’ús turístic no és tan rellevant com podria semblar a priori; 

en quasi un centenar de destinacions, no arriba a les 7.000 places. 

f) Els habitatges estan prou ben conservats, essent la seva edat mitjana d’uns trenta 

anys. 

g) Existeixen en aquests nuclis prop de 126.000 habitatges, quelcom més de la mitat 

principals; amb una densitat mitjana quelcom superior a 1.544 habitatges per km2. 

Aquestes dades mitjanes ens ajuden a descobrir situacions que podríem considerar 
crítiques. 
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