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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest apartat s’ha construït a partir de les nombroses dades recollides en el 

Diagnòstic de l’estat actual, i de l’anàlisi de les mesures legals, plans, projectes i 

programes d’inversions a ben diferents destinacions turístiques per revertir situacions 

de crisi del model, tant al territori espanyol, com a l’estranger. 

En aquest darrer cas les principals fonts d’informació han estat les lleis, plans i 

projectes que s’esmenten en cadascun dels casos, a més de diversos estudis i anàlisi, 

i molt particularment, les ponències presentades al Seminari Internacional organitzat 

pel Institut Universitari de Recerques Turístiques, com a part del projecte Renovestur.1 

Voldríem començar destacant algunes conclusions derivades de les nostres anàlisi: 

 

1. Avui més que mai, la reconversió de les destinacions madures (i, en particular, al 

litoral espanyol) es planteja com una necessitat urgent davant les profundes i 

vertiginoses transformacions que estan experimentant els mercats turístics i l'intens 

creixement de la competència, que coincideix en el temps amb la fallida del model de 

construcció immobiliària que ha predominat en aquest sector estratègic del sistema 

econòmic espanyol i que demana una resposta a escala potent i global. 

 

2. Si analitzem a fons el conjunt de intervencions i propostes on s’han afrontat 

situacions de declivi per haver-se produït zones turístiques madures, podem distingir 

diversos models i categories d’estratègies, que podríem classificar en funció dels 

tòpics clau que aborden en vuit categories: 

a) Aquelles que aposten per la ordenació dels espais públics i la millora de les seves 

característiques (es centren, fonamentalment, en projectes en la franja costanera, 

platges i passeigs marítims) 

b) Aquelles que es fonamenten en la proposta de dotacions turístiques (parcs de tota 

mena, inclosos els temàtics, camps i complexes esportius) 

                                                        
1  Entre les aportacions a aquest Seminari que han estat de major utilitat per nodrir els principals 
arguments d’aquest capítol, algunes de les quals es reprodueixen textualment pel seu notable interés, cal 
destacar les de grans especialistes com: Richard Butler, Óscar Perelli, Ricardo Blanco, Ana Sosa, Alfonso 
Jiménez, Víctor López, John Alexander Ramos, Moisés R. Simancas, Enrique Navarro, Francesc 
González, Jesús M. González, Carlos Javier Baños, Rosario Navalón, Elisa Rico, Mª Paz Such, Isabel 
Rodríguez, Margarita Capdepón, Josep Antoni Ivars, Isabel Rodríguez y José Fernando Vera. 
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c) Aquelles que es centren en canvi en altres dotacions complementàries (comercials i 

de serveis) 

d) Hi ha alguns projectes que posen èmfasi en infraestructures singulars i en la millora 

de sistemes de transport (ports esportius, aeroports, carreteres paisatgístiques, 

ferrocarrils, tramvies...) 

e) Força comunes han estat en els darrers anys les estratègies centrades en el control, 

limitació o impuls de determinades formes d’allotjament (moratòries o incentius a 

apartaments i hotels de determinades categories, habitatges d’ús turístic...) 

g) Més recents encara són les estratègies basades en determinades formes de turisme 

singular (rural, d’aventura...) 

h) I encara més, les que es centren en posar en valor el paisatge, o, en general, els 

recursos patrimonials (més enllà de les polítiques d’espais públics, fent referència 

particularment als paisatges culturals i tradicionals), al servei, en primer lloc, de la 

millora en les condicions de vida dels habitants d’un determinat territori, que han 

construït precisament aquest paisatge. 

i) Molt recentment, i encara sense prou temps per fer un balanç adequat, han aparegut 

un conjunt de propostes, la qual finalitat fonamental és millorar les condicions 

ambientals, apostar per la sostenibilitat, per accions compromeses amb als riscos 

derivats del canvi climàtic, propostes d’impuls del turisme de natura. 

 

3. Si no prenem en consideració excepcions concentrades en projectes o polítiques 

singulars, en les principals destinacions s’ha tendit a combinar estratègies ben 

diverses i variables segons les circumstàncies. I l’adopció d’unes o altres estratègies 

ha anat evolucionant al llarg del temps pràcticament tot seguint la mateixa seqüència 

que la que hem seguit en la seva descripció. 

 

4. Llevat d’èxits singulars i bastant acotats en cadascuna de les categories, en força 

dels plans i projectes proposats i executats, el balanç és de clarobscurs, amb pitjors 

resultats quan menys variada és l’aplicació d’estratègies, i dubtosos quan s’ha 

concentrat exclusivament en el control, limitació o impuls de determinades formes 

d’allotjament. 
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A l’Annex VIII comentem sintèticament algunes d’aquestes iniciatives que han resultat 

reeixides o prometen ser-ho, fent èmfasi en aquells factors clau d’aquest suposat èxit. 

Així doncs, tot seguint el mateix ordre dels vuit grups esmentats, farem esment 

d’exemples destacables, com els següents: 

a) Passeig de S’Agaró i d’altres intervencions més recents (Platja d’Aro, Benidorm...) i 

Tenerife i el Mar 

b) Port Aventura vs. Terra Mítica 

c) Recuperació de Miami Beach 

d) Propostes de tramvies o trens turístics 

e) Moratòries i incentius als hotels de major categoria 

g) Programa Isla Bonita 

h) César Manrique i Lanzarote; Cartagena de Indias; l’Eix Patrimonial del Llobregat; el 

Sistema del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 

i) National Park Service. 

 

5) Però cal fer també un balanç de les polítiques seguides en altres destinacions 

turístiques competidores.2 Andalusia, Canàries, Costa de Llevant i Costa Daurada, fa 

anys que venen desplegant propostes ben interessants per capgirar el declivi de les 

seves zones turístiques. També ho han fet altres països i territoris, com el Fonatur a 

Mèxic, Colòmbia a Cartagena d’Índies i França i Italia al Llenguadoc-Rosselló o a la 

Costa Esmeralda. I no cal oblidar els plans i projectes desplegats a la pròpia Mallorca, 

sempre pionera en el camp de turisme. 

Tot i que l’hi dedicarem un apartat específic a repassar amb més detall el contingut 

d’aquests plans i projectes, voldríem destacar alguns trets bàsics, doncs resulten 

fonamentals per justificar les cauteles i mesures que tot seguit enunciarem. 

                                                        
2 Les destinacions turístiques de Mallorca, i de les Balears en general, competeixen fonamentalment amb 
aquelles d’Andalusia, Canàries, Catalunya i la Comunitat Valenciana. Si ens fixem en el quadre que 
reproduim a continuació, Balears lidera les consultes en web en el mercat alemany, seguida d’aprop per 
Catalunya, però ocupa posicions molt més baixes en la resta de procedències (4ª respecte Espanya, 3ª 
respecte al Regne Unit i França, a molta distancia d’altres comunitats. 
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Pel que fa a Canàries, la Moratòria turística aprovada en 2003 va apostar per la 

sostenibilitat, per limitar el creixement i per intervenir en l’espai públic. Després d’una 

valoració crítica dels seus efectes, s’han afrontat en els darrers anys un Pla 

d’infraestructures i qualitat turística; una Estratègia de millora dels espais turístics amb 

una notabilíssima inversió i nombrosos plans de modernització, millora i increment de 

la competitivitat, documents tots ells que analitzarem en un apartat posterior. 

Pel que fa a Andalusia, cal destacar el Pla Qualifica, amb un diagnòstic força rigorós, 

innovador i clar, i amb objectius força ambiciosos. Tot plegat però, ha donat lloc a un 

conjunt d’intervencions (decidides per un Consorci), que no han abordat qüestions 

estructurals. 

Pel que fa a la Costa de Llevant, trobem experiències força dispars i de resultats ben 

contraposats, des del Parc Terra Mítica fins a les successives propostes a Benidorm, i 

més recentment un interessant Pla de valorització turística del patrimoni natural-

cultural. 

Pel que fa a la Costa Daurada, el més significatiu és la inexistència d’un projecte 

global. Han arribat, en canvi, a un consens llargament treballat entre estudiosos, 

agents i institucions, a un clima de cooperació i compromís públic, que s’han traduït en 

plans municipals i plans d’excel·lència turística, a més d’un projecte tan singular com 

Port Aventura. 

A més de fer referències al Pla Territorial i al derogat Pla d’Ordenació de la Oferta 

Turística, ens detindrem especialment en l’anàlisi de dos experiències rellevants a 

Mallorca, una d’elles encara en marxa i amb característiques força pioneres, Platja de 

Palma; i una segona que no s’ha desplegat, però te aportacions de notable interès, el 

Pla de Cala Millor. I també farem referència a dos plans de notabilíssim interés per 

aquest PIAT: el Pla Destins 20 i el Pla Integral de Turisme de les Illes Balears (PITIB 

2012-2015), i, derivat d’aquest, els Plans de Desenvolupament Turístic Municipals 

(PDTM). 

Quant als referents estrangers, cal parlar de la tasca del Fonatur a Mèxic, dels 

esforços per capgirar la situació a Cartagena de Indias, o per actualitzar dos àmbits 

territorials que tenen també el seu origen en els anys seixanta, les operacions 

Languedoc-Rousillon, al Sud de França i Costa Esmeralda, a Itàlia. 
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6) Al final d’aquest capítol desplegarem sintèticament objectius, estratègies, i, amb 

caràcter intern i a tall d’exemple, alguns programes i accions. Però a partir del que 

hem comentat fins ara podem començar a plantejar unes primeres conclusions quan a 

aquests objectius i línies estratègiques: 

a) Tal i com hem pogut verificar a d’altres destinacions, és recomanable apostar per 

una bateria de línies estratègiques i accions, i no pas concentrar esforços en pocs, i 

menys en un únic tipus d’intervencions. 

b) Cal fer-ho de manera consensuada i coordinada amb tots els agents que intervenen 

en l’activitat turística, i, en lo possible amb institucions de recerca, estudiosos i 

representants de la població. 

c) Cal fer-ho en consonància amb la definició d’un nou model turístic vers al qual 

avançar. 
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d) Ningú és tan ingenu de pensar que el model turístic encara majoritàriament 

imperant a Mallorca i a tantes altres destinacions rellevants a Espanya i a l’estranger, 

l’anomenat turisme massiu de sol i platja, pugui capgirar-se i desaparèixer a curt 

termini.  

Podem doncs treballar perquè aquest model sigui menys desagradablement massiu; 

per aprofitar nínxols d’especialització, d’atracció de turistes del que anomenaríem 

interessos especials (patrimoni natural i cultural, i per tant, paisatge i paisatges 

culturals, costums, gastronomia i artesania, experiències, esportiu). Podem apostar per 

reconèixer per tal d’assolir-lo, diferents àmbits i escenaris, tot apostant també per la 

diversitat; per aprofundir en allò que ajudi a reduir la estacionalitat. 

Diversos mercats turístics estan creixent proporcionalment molt més que el de sol i 

platja, i, per força raons, resulten molt més interessants (rendiment, apreci recursos, 

estacionalitat...). El quadre que reproduim en la pàgina anterior, tot i que referit a 

Andalusia, palesa l’extraordinari interés d’impulsar, tant com es pugui aquesta 

diversificació. 

 

7) Hi han objectius, línies estratègiques i fins i tot, programes i accions, que venen 

clarament suggerides, indicades o exigides, com és el cas, d’algunes de les finalitats 

fixades en la pròpia definició del PIAT. Així podríem parlar de: 

a) Establir densitats màximes de població, i per tant, directa o indirectament, límits de 

places (rati turístic) en tota la illa, per sistemes turístics, àmbits o nuclis 

b) Establir tanmateix, paràmetres de superfície, volumetria, edificabilitat i equipament 

c) Impulsar la millora dels teixits (urbans i turístics, sense distinció), i el seu re-

equipament 

d) Reduir en lo possible la estacionalitat 

e) Diversificar la oferta turística 

f) Definir zones turístiques madures, a on actuar mitjançant Plans de Rehabilitació 

Turística Integral. 

 

8) Uns altres venen fixats en el Plec de Prescripcions Tècniques per la redacció 

d’aquest Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de la illa de Mallorca quan es refereix en 
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el seu apartat 3 als Objectius generals que s’hauran d’incloure en ell, tot i que siguin 

més aviat relatius al contingut mínim del document, com ara: 

a) Informació i anàlisi inicials de cada zona (estudi que contingui informació referent a 

les places turístiques, no turístiques, prognosi de la població, situació urbanística 

vigent, infraestructures existents, platges, equipaments i serveis, i interacció amb el 

medi ambient). 

b. Evolució i creixement de les zones 

c. Diagnòstic de les zones, amb les necessitats i programa d'actuació 

d. Proposta d'ordenació de les zones, sense perjudici del que es consideri adient des 

d'altres visions competencials vinculants: costes, aviació civil, recursos hídrics, 

carreteres, medi ambient, emergències, etc. 

e. Avaluació dels efectes sobre el medi ambient de les propostes d'ordenació, en 

vistes a la tramitació d'una avaluació ambiental estratègica de la Llei 11/2006. 

Es demana també que es prenguin en consideració les directrius estratègiques 

contingudes en els instruments de planificació turística que preveu la legislació vigent, 

especialment el Pla integral de turisme de les Illes Balears, i, si escau els plans de 

desenvolupament turístic de caràcter insular o municipal. 

 

9) A continuació estableix que aquest PIAT podrà desenvolupar els següents 

paràmetres, entre d'altres: 

a. Fixar la ràtio turística d'acord amb les característiques especials de l'illa i dels seus 

municipis 

b. Establir la densitat global màxima de població 

c. Delimitar zones, àmbits turístics i àrees de protecció 

d. Fixar la mida i característiques de les zones, àmbits turístics i de protecció delimitats, 

establint el seu grau de maduresa 

e. Establir els paràmetres mínims de superfície, volumetria, edificabilitat i equipaments, 

assenyalant les excepcions que per la seva ubicació o característiques especials així 

ho aconsellin 

f. Determinar aquests paràmetres respecte de zones residencials confrontants amb les 

turístiques. 
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10) Si volem avançar cap a un nou model de turisme, innovador i prou engrescador 

per els diversos agents, els turistes i, fins i tot, els residents, no ens podem conformar 

amb això. 

I així, entre altres aspectes, creiem que caldrà apostar per impulsar canvis que 

atenguin als efectes del canvi climàtic, per tal de reduir els seus impactes negatius; per 

disminuir la petjada ecològica i per preservar els recursos naturals i culturals; per 

millorar la eficiència en els consums d’energies i aconseguir una mobilitat més 

sostenible. 

Caldrà també apostar per el patrimoni (natural i cultural) com a veritable eix 

vertebrador de qualsevol mena d’intervenció. 

Mallorca té un riquíssim patrimoni acumulat al llarg de segles d’història. La mateixa 

declaració de Serra de Tramuntana com a paisatge cultural patrimoni de la humanitat, 

així ho palesa. Però no és l’únic àmbit amb aquesta notable riquesa, ni l’únic que pot 

atreure l’interès d’un nou tipus de turisme, força més responsable i exigent, que valori 

més aquestes singularitats i les retribueixi convenientment. 

El respecte envers aquest patrimoni ha de ser la guia de qualsevol projecte de 

transformació, per tal de posar-lo en valor i aprofitar les seves pautes, en lloc de 

continuar construint paisatges banals, homogenis i repetitius, similars als de tants 

altres indrets. 

 

11) La manca de recursos públics exigeix transformar les lògiques d'actuació i apostar 

per instruments normatius innovadors, cercar incentius amb creativitat perquè els 

empresaris s'animin a afrontar la rehabilitació de les seves instal·lacions i productes, 

responent al posicionament estratègic triat pel destí; les administracions públiques a 

coordinar i impulsar, més que a restringir i/o invertir recursos, que s’estan demostrant 

cada cop més escassos. 

Caldrà assajar incentius com increments d’edificabilitats i volumetries, sense 

incrementar, o fins i tot disminuint, el nombre de places, per millorar els serveis 

complementaris adequats al posicionament que es decideixi per a cada producte. 

Caldrà explorar tanmateix fórmules, com els condhotels que permeten accedir a un 

finançament més senzill, front a la dificultat d'accedir a crèdits. Caldrà valorar canvis 

d’usos cap a activitats (per exemple terciàries), que incorporin valor afegit a un nucli. 
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Caldrà analitzar la càrrega que suporten determinats recursos (per exemple platges) i 

cercar mecanismes per estendre el temps d’ús, reduint la càrrega puntual (mitjançant 

el desenvolupament d'activitats diverses (espectacles) i serveis diferenciadors 

(transformació de instal·lacions de baixa qualitat). 

Caldrà, en tots els casos introduir criteris de sostenibilitat de la destinació que 

comportin la participació activa i vinculant de tots els agents (per exemple, de l'Agenda 

21 de Turisme Sostenible per a entitats locals dissenyada per Turespaña, o el Pla 

Nacional i Integral de Turisme 2012-2015, del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, 

podria ser usada per les destinacions madures). 

 

12) A partir de les aportacions d’un reconegut especialista, com Ricardo Blanco, 

podem apuntar algunes mesures a incorporar en les propostes de renovació, com ara: 

a) Serveis turístics adaptats a la demanda i sostenibles, per tal de diversificar l'oferta. 

b) Nous productes turístics, realitzant intervencions d'interpretació del patrimoni per 

comunicar-ho al turista de forma atractiva. 

c) Actuacions per millorar la eficiència energètica, basades en un programa integral 

amb auditories energètiques del destí, actuacions d'estalvi d'energia, aprovisionament 

a través de fonts d'energia renovables, actuacions de cogeneració en equipaments 

municipals. 

d) Plans de mobilitat sostenibles que abordin de forma integral la mobilitat de turistes, 

treballadors del sector turístic i població local, i no només de provisió de més 

aparcaments i pas per a vianants  (bicicletes elèctriques, pla d'interpretació del 

patrimoni amb recorreguts autoguiats...). 

e) Sistemes de mitigació d'emissions i millora deficiència energètica en establiments. 

f) Sistemes de compensació d'emissions de diòxid de carboni que es puguin apreciar 

per el turista, i que aquest pugui contribuir. 

g) Regeneració de paisatges (amb enfocament ecosistèmic, recuperació d’hàbitats, ús 

de xerojardineria, refugis de fauna), amb divulgació de bones pràctiques a cada 

destinació. 

h) Pla d'interpretació del patrimoni que posi en valor els recursos més valuosos, els 

protegeixi i els comuniqui a través de senders, miradors, visites guiades a llocs 

singulars, aconseguint així crear nous productes turístics on la experiència jugui un 

paper fonamental, per a una demanda més sensible i amb tendència a trencar la 
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estacionalitat. Això pot donar lloc all disseny i prestació de serveis turístics 

interpretatius guiats i autoguiats aprofitant els diferents equipaments d'ús públic 

existents per donar-lo a conèixer de manera lúdica. 

i) Programes de voluntariat ambiental amb la població local (campanyes de neteja, 

campanyes informatives, serveis d'interpretació del patrimoni costaner). 

j) Actuacions "visitor pay back": disseny de sistemes senzills i àgils per a la contribució 

dels turistes a la requalificació del destí, explicant sempre l'ús de les contribucions amb 

imatges dels resultats. 

k) Programes de comunicació eficients i avaluables sobre destinacions madures que 

acompanyi a la intervenció i dirigit a canviar la imatge i la percepció de turistes, 

residents i empresaris, atorgant participació a tots els actors implicats (en el disseny, 

execució i avaluació). La comunicació dels efectes de la requalificació ha de tenir 

diversos nivells i destinataris i, sobretot, ha d'arribar als empresaris, als polítics locals i 

als turistes. 

l) Trobades tècniques o seminaris sobre àrees madures per divulgar les millors 

pràctiques en aquest tipus de destinacions, ja que fa manca millorar la formació dels 

responsables municipals sobre les estratègies de requalificació. 

m) Sistemes de monitorització dels paràmetres que els turistes perceben i els 

serveixen per qualificar la destinació com madura (nivells de soroll, massificació, 

temporalitat, temps d'espera en atraccions turístiques, problemes ambientals, nivell de 

trànsit, etc.). 

n) Sistema de monitorització de paràmetres que els planificadors i empresaris 

perceben per qualificar una destinació com madura (pèrdua de clients, augment de 

queixes, disminució de la qualitat dels serveis públics, etc.). 

En el proper apartat ens detindrem a analitzar les propostes desplegades a les 

principals destinacions. 
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2. ANDALUSIA, UNA MUNIÓ D’INICIATIVES PER AFRONTAR LA 
RENOVACIÓ D’UNA DESTINACIÓ MADURA 

A Andalusia la renovació i reestructuració de destinacions turístiques és un tema de 

singular actualitat política, empresarial i acadèmica. Política perquè aquests 

destinacions consolidades han estat objecte de plans públics milionaris des de fa uns 

anys. Tal és el cas del Pla de Turisme Espanyol Horitzó 2020 (2006-2012) amb una 

línia sobre Requalificació de Destinacions Turístiques Consolidades, que ha generat 

quatre plans amb l'objectiu de servir d’efecte demostració a la resta de l'estat espanyol. 

Anys abans a Andalusia, s’impulsaven els Programes de Requalificació de 

Destinacions en la seva Llei de Turisme (12/1999 del 15 desembre), encara que no es 

va desenvolupar cap pla fins al 2007, quan Estat i Comunitat Autònoma van actuar 

conjuntament a la Costa del Sol occidental. 

Empresarial, perquè el sector hoteler és un dels primers que dóna la veu d'alarma 

davant el fort creixement dels habitatges, perquè en les destinacions turístiques, molts 

d'aquests habitatges són de segona residència. Lobbies empresarials com Exceltur 

realitzen informes el 2005 on donen a conèixer experiències de renovació en altres 

destinacions (Acapulco, Miami, ..) i reclamen plans per a la millora de les destinacions 

madures de litoral. Fins i tot els hotelers de la Costa del Sol, alarmats per les xifres de 

creixement d'habitatges i hotels, reclamen estudis de capacitat de càrrega. 

I en l'àmbit acadèmic la temàtica no és nova. 

 

Aquest interès pels processos de renovació té unes causes clares, hi ha moltes 

destinacions litorals consolidades que van iniciar el seu cicle abans dels anys seixanta 

del passat segle, davant els símptomes de la seva maduresa les estratègies 

implementades semblen seguir el model de cicle de vida de les destinacions turístics 

de Butler, on simplificant es diu que es presenta una situació de declivi doncs en una 

destinació consolidada disminueix el nombre de turistes, i això indica que s'ha 

sobrepassat la capacitat de càrrega. La solució més immediata sembla atraure més 

turistes i amb això seguir creixent. 

Aquesta interpretació encaixa perfectament amb el model imperant en el que créixer 

sempre és bo, amb una visió política a curt termini i amb els interessos de determinats 

sectors econòmics (construcció, banca, ...). Si a això afegim que les costes espanyoles 
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tenen un benestar climàtic reconegut, són segures, hi ha bona cobertura sanitària i 

estan molt bé connectades a Europa, es possibilita una demanda aparentment 

inesgotable. Finalment, si es creen les condicions legals per a una política urbanística 

expansiva (Llei 611.998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions) i se li afegeix 

una disponibilitat financera sense precedents a Espanya, amb l'entrada de l'euro i els 

baixos interessos dels diners, es creen les condicions perfectes per al tsunami 

urbanitzador que va sacsejar el nostre país durant el període 1998-2007. 

El resultat són destinacions madures amb un reconegut prestigi internacional, amb 

volums d'oferta (reglada i no reglada) i una demanda d'importància estratègica per a 

l'economia espanyola, però amb desequilibris estructurals, fragilitat territorial i un nivell 

de densitat excessiva. La solució, l'aposta per plans milionaris per requalificar, renovar 

o reestructurar les destinacions. 

 

La Costa del Sol Occidental, és una de les quatre destinacions turístiques madures 

que serveixen de projecte pilot en els plans de reconversió posats en marxa a 

Espanya i és l'espai turístic més important d'Andalusia (46% dels hotels del litoral 

andalús i el 30% del volum total de turistes). 

La seva dimensió és destacada, amb 658 km2, 100 km de costa i una població resident 

de 498.307 habitants (2010), el que suposa una densitat mitjana de 756 hab/km2. Està 

integrada per vuit municipis, entre els quals destaquen dues icones turístiques 

internacionalment reconegudes, com Torremolinos i Marbella. 

 

Són molts els plans i altres instruments impulsats en Andalusia amb la voluntat 

d’assolir una planificació turística prou comprensiva. Entre aquests cal destacar: 

 Marc Estratègic per a l’Ordenació dels Recursos i Activitats Turístiques 

- Estratègia Integral per al Foment del Turisme Interior Sostenible d’Andalusia 

2020 

- Pla de Foment del Turisme Sostenible del Litoral d’Andalusia Horitzó 2020 

 Instruments per a la promoció, la qualitat i la innovació turística a Andalusia 

- Pla Director de Promoció Turística d’Andalusia 2013-2016 

- III Pla Director de Qualitat Turística d’Andalusia 2014-2020 

 Programes de turismes específics 
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- Pla Director de Fires, Congressos i Reunions 

- Estratègies per a la Gestió de la Estacionalitat Turística 

 Altres figures de la Llei 13/2011 

- Estratègia de Turisme Sostenible d’Andalusia 

- Programa de Requalificació de Destinacions (Pla Qualifica) 

- Plans Turístics de Grans Ciutats 

- Municipis Turístics 

Tots ells diuen inspirar-se en un conjunt de principis de la Planificació Turística Integral 

d’Andalusia, com aquests: 

1. Produir serveis turístics de forma eficient i equitativa (rendibilitat i ocupació) 

2. Defensa dels valors locals com a factor clau en el procés de producció 

3. Desenvolupament territorial equilibrat i complementari: un procés de cohesió 

territorial 

4. La innovació com a únic camí cap a la qualitat, l’excel·lència i la competitivitat 

5. Fomentar un procés d’apropiació de l’activitat turística per part de la ciutadania 

6. Generar un procés de governança turística basada en la transparència, la 

participació i la codecisió 

Com a criteri fonamental es planteja el d’un Govern Obert, com un procés de 

transformació per mitjà del qual, els principis de transparència, obertura, participació i 

col·laboració públic-privada i dels diferents nivells d’administració, es tornen principis 

de disseny de les polítiques públiques d’una administració. 

La qüestió clau és com des de la planificació es pot recolzar el teixit empresarial i la 

creació de productes? 

I es respon que amb l’adopció de diverses línies estratègiques, com ara: 

1. Dinamització integral, coordinada i de cooperació del sector turístic andalús 

2. Recolzament al teixit empresarial turístic per a la creació de producte 

3. Estabilitat i qualitat dels llocs de feina 

4. Gestió de l’estacionalitat turística 

5. Reforç posicionament de la marca Andalusia 

6. Andalusia: destinació turística d’excel·lència 

7. Innovació i competitivitat turística 

8. Segments turístics: desenvolupament i complementarietat 
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Però també amb els següents programes d’actuació: 

3. Recolzament a la formació de clubs de productes: 

- Potenciació dels mecanismes i incentius de cooperació entre empreses en matèria 

d’investigació de mercat, disseny de producte, comercialització i reforçament de 

funcions de gestió mitjançant recolzament econòmic i tècnic. 

- Establiment d’estàndards de qualitat bàsics. 

- Potenciació de la col·laboració públic-privada, afavorint la creació de xarxes de 

negoci entre els productors dels serveis turístics i els gestors de la destinació. 

- Impulsar procediments electrònics que facilitin la interlocució entre les empreses la 

comercialització conjunta. 

4. Recolzament a les empreses turístiques sostenibles i competitives: 

- Creació de línies de crèdits tous i microcrèdits per a facilitar el finançament de les 

empreses, destinats a la creació de productes turístics emergents, vinculats als 

valors naturals i culturals del territori. 

- Foment de projectes de cooperació empresarial multi-sector al voltant de productes 

turístics amb gran potencial innovador i competitiu (rutes eno-gastronòmiques, 

turisme mariner, rutes culturals, etc.). 

- Desenvolupament de models de micro-empreses turístics que promoguin la 

reactivació econòmica dels centres històrics i la rehabilitació dels seus immobles. 

- Recolzament a empreses que fomentin la utilització de mitjans alternatius de 

desplaçament (cas del cicloturisme). 

5. Recolzament al desenvolupament de producte turístics adaptats a les noves 

necessitats de la demanda: 

- Destacar la singularitat d’Andalusia, reconeixent els valors cultural endògens de 

cada territori, incentivant mitjançant microcrèdits la posada en valor dels seus 

recursos i la creació de productes turístics al voltant d’ells (experiències). 

- Afavorir la rehabilitació integral dels destins turístics madurs i incentivar els destins 

sostenibles emergents. 

- Desenvolupar programes de recolzament, formació i assessorament al sector 

turístic del interior i del litoral andalús. 

- Posar en valor turístic els béns inscrits al Catàleg General del Patrimoni Cultural 

Andalús, això com el patrimoni natural, fomentant la conservació preventiva del 

mateix. 
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- Fomentar la diversificació d’empreses agrícoles en zones rurals cas a activitats no 

agràries. 

- Impulsar el turisme mariner i pesquer com a activitat complementària a la tradició de 

pesca. 

- Facilitar la creació de Destination Management Companies (DMCs)3  que siguin 

capaces d’articular un producte turístic complert, amb estàndards de qualitat 

homogenis dels diferents aspectes que intervenen en ell. 

 

Com dèiem abans, la importància turística d’Andalusia; la preocupació derivada de la 

situació de declivi de diverses destinacions i l’interès de diverses institucions, i 

particularment de la Junta d’Andalusia, ha donat lloc a una munió d’iniciatives. 

Analitzarem a continuació amb més detall aquelles que poden resultar més rellevants 

per el PIAT. 

  

                                                        
3 D’acord amb la SECTUR una DMC és una empresa professional de serveis, amb un ampli coneixement i 
experiència de les condicions i recursos turístics d'una regió, especialitzada tant en el disseny com en la 
realització d'esdeveniments, recorreguts, circuits i tota mena d'activitats de gran demanda en segments i/o 
nínxols de mercat d'alt valor. 
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2.1. PROGRAMA DE REQUALIFICACIÓ DE DESTINACIONS MADURES I PLA 
QUALIFICA 

El fonament del Programa de Requalificació de Destinacions Madures és la 

implantació d’estratègies de requalificació que contribueixin a un nou posicionament de 

destinacions madures del litoral amb l’objectiu d’augmentar la qualitat i la competitivitat 

de la destinació, mitjançant el disseny d’estratègies en la rehabilitació qualitativa del 

patrimoni i de l’espai turístic, sota les premisses de sostenibilitat i rendibilitat 

socioeconòmica, i apostant per la diferenciació enfront de la estandardització. 

D’aquesta manera, aquest instrument a més d’augmentar a qualitat de vida dels 

visitants i dels residents, incrementa els nivells de rendibilitat que genera el sector 

turístic des de el punt de vista del benefici empresarial i l’ocupació. Tot això sota les 

premisses d’un desenvolupament equilibrat i actuacions dirigides a millorar l’entorn 

conservant la identitat de la destinació o els seus recursos autòctons (veure l’article 14, 

Programes de Requalificació de Destinacions, de la Llei 13/2011, de 23 de desembre, 

del Turisme d’Andalusia). 

Un dels instruments més interessants per fer front al procés de renovació del centres 

madurs ha estat el Pla Qualifica, que es comença a gestar el 2005 quan es constata 

quantitativament una pèrdua de competitivitat econòmica (descens dels indicadors 

econòmics), conseqüència d’un model de creixement amb símptomes d’obsolescència. 

Altres indicadors, com el dèficit d'infraestructures i la pèrdua de qualitat mediambiental 

resulten igualment rellevant, però no són nous a la Costa del Sol Occidental. 

 

Es tracta d’un pla pioner a Andalusia, el qual objectiu principal és reorientar el model 

de desenvolupament turístic de la Costa del Sol Occidental mitjançant un disseny 

d’estratègies basades en la rehabilitació de l’espai sota les premises de la sostenibilitat, 

una major rendibilitat de l’activitat i apostant per la diferenciació enfront de 

l’estandardització. 

Els actors del Pla són les Conselleries de Turisme, Comerç i Esport, d’Economia i 

Hisenda, d’Habitatge i Ordenació del Territori, i de Medi ambient; el Ministeri 

d’Indústria, Turisme i Comerç; la Diputació Provincial de Màlaga, els Ajuntaments de 

Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas y 

Torremolinos; la CEA, CCOO y UGT-A. 
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El Pla Qualifica no és un pla turístic a l'ús, ni en el seu diagnòstic, ni en la gestió per 

executar-lo. En general, planteja una anàlisi realista, precisa i detallada, que hom pot 

qualificar com encertat. 

Proposa una intervenció integral a la Costa del Sol Occidental per a aconseguir 

adaptar la destinació al nou model turístic, al que s’uneixen la demanda d’empresaris i 

professionals del sector, la participació activa de tots els agents implicats i l’articulació 

conjunta de polítiques públiques de les diferents administracions i estratègies privades. 

El Consorci és l’eina escollida per a la gestió de la destinació i un instrument que ha de 

permetre requalificar-la de manera coordinada, consensuada i eficaç, exercint de 

lideratge comú en l’àmbit comarcal de cara al desenvolupament integral de la Costa. 

Les tres idees claus que marquen la feina del Consorci Qualifica són la coordinació, la 

interlocució i l’execució. 

El Consorci Qualifica ha desplegat actuacions en les següents àrees: 

 Àrea de centres urbans i espais turístics. Es destina a reformar o rehabilitar els 

equipaments turístics municipals o entorns urbans a través de la posada en valor 

dels diferents espais turístics dels municipis. Ses tracta d’incrementar l’atractiu 

turístic d’aquests espais, de forma que es transformen en un element diferenciador i 
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en una senyal d’identitat de la destinació. Exemples d’algunes actuacions 

realitzades o en tràmit: 

- Jardins del Rosario  

- Renovació del Passeig Marítim de Torremolinos 

- Revitalització urbana centre històric: Plaça Chinorros, Camí de la Comptesa i 

Carrer del Soldat Rafael Guerra 

- Revitalització del nucli urbà de Manilva: Plaça de Pozo del Rey 

- Pla d’Actuació al Port Esportiu de Marbella 

- Centre d’Interpretació de Las Viñas 

 

 Àrea Front Litoral i Medi Ambient, on es treballa per la qualitat mediambiental de la 

Costa del Sol Occidental, la millora de la franja litoral i dels entorns naturals, per 

aconseguir la sostenibilitat integral de la destinació o la millora de les platges donat 

que són el principal atractiu turístic. Com exemples d’algunes actuacions realitzades 

o en tràmit podem citar: 

- Subministrament i instal·lació d’equipament a les platges d’Estepona 

- Senda de vianants a la zona del Castell de La Duquesa 

- Projecte de Senda Litoral, Hacienda Beach-La Chimenea-Platja Bella 

- Passarel·la de vianants sobre el Riu Manilva a Casares 

- Parc Fluvial al riu Fuengirola  

- Adequació de l’entorn de l’intercanviador de transport turístic a la platja de 

Torremuelle 
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 Àrea d’informació turística. Respon al repte de millorar el sistema d’informació 

turística de la Costa del Sol. Com a exemples d’algunes actuacions realitzades o en 

tràmit podem fer esment de: 

- Sistema Integral d’Informació Turística. S’ha desenvolupat una plataforma 

d’informació turística amb més de 5.000 punts d’interès turístic de la Costa del 

Sol Occidental geo-referenciats. 

- Programa de Senyalització Turística. Es tracta de clarificar, homogeneïtzar i 

sistematitzar la senyalització turística per a potenciar i posar en valor la oferta. 

S’ha elaborat un Manual de Senyalització Turística i un Estudi d’Implantació. 

- Campanya de Conscienciació en Escoles. Es vol generar consciencia entre els 

escolars del significat del turisme i de la importància i repercussió econòmica 

d’aquesta activitat, sensibilitzant amb una actitud positiva i receptiva caps als 

turistes que visiten la destinació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Àrea d’empresa i producte turístic. Es pretén modernitzar la empresa i el producte 

turístic amb la finalitat de complir les expectatives del turista actual. Exemples 

d’algunes actuacions realitzades o en tràmit: 

- Renovació de la Planta Hotelera 

- Clubs de Producte de la Costa del Sol Occidental: Programa de Potenciació de 

Nous Productes Turístics 

o Sistema Integral de Qualitat Turística en Destí (SICTED) en la Costa del Sol 

Occidental 

o Club de Producte d’Oci de la Costa del Sol Occidental 

o Club de Producte de Golf de la Costa del Sol Occidental 
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o Club de Producte de Salut, Bellesa i benestar de la Costa del Sol Occidental 

o Club de Producte de Reunions, Incentius, Congressos i Esdeveniments de la 

Costa del Sol Occidental 

o Club de Producte Nàutic i Mariner de la Costa del Sol Occidental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de l'inici del diagnòstic en 2005, fins a la seva publicació oficial (BOJA 17 d'abril 

de 2007), es detecten però, canvis importants en la filosofia del pla, pot-ser deguts a la 

pressió de grups immobiliaris i alguns ajuntaments, que diferien del diagnòstic, que 

provoquen que no s'aprofundeixi en les estratègies més renovadores, que haurien de 

servir de referència per canviar el model. Els objectius que romanen són 

excessivament generals i genèrics. 

De fet el Pla Qualifica no comença el dia de la seva aprovació sinó quan es constitueix 

el Consorci de Desenvolupament i Turisme de la Costa del Sol Occidental. 

La manera de gestionar el Pla Qualifica difereix d'altres casos similars. El Consorci 

encarrega a una consultora que desenvolupi una bateria de projectes a partir de les 

estratègies del pla, i en les reunions de l'òrgan gestor es decideix quins projectes s'han 

de desenvolupar en cada moment, es busca finançament per tirar-los endavant i 

s'agilitza la gestió dels permisos i altres tràmits burocràtics per executar-los. L'èxit 

sembla haver estat rotund, doncs projectes que portaven tramitant-se força anys, s'han 

resolt en mesos.  
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Ara bé, cal destacar com a aspectes negatius el fet que no s'abordin els problemes 

estructurals que s'havien diagnosticat, i per tant les accions realitzades esdevenen 

només una operació de maquillatge. Encara que està clar que no és un pla de 

màrqueting, ni un Pla Renove hoteler, no aborda una mínima reconversió 

d'importància. 

El Pla Qualifica té diverses àrees d'actuació, com per exemple, la de Centres urbans i 

espais turístics, apartat on hi ha dos programes, Senyalització Turística i 

Revalorització de centres urbans. 

Pel que fa a l’àrea d'actuació Litoral i medi ambient, el Programa d'actuacions pretén la 

sostenibilitat integral de la destinació a partir de la millora de la qualitat mediambiental, 

amb intervencions en aquest espai estratègic i en els entorns naturals. 

Pel que fa a la Informació turística l'objectiu és millorar el sistema d'informació amb 

una nova web més interactiva, amb aplicacions per als dispositius mòbils 

(www.costadelsoloccidental.org) i dotar les Oficines de Turisme amb l'equipament 

tecnològic que permeti subministrar un servei de qualitat adaptat a les exigències del 

mercat turístic actual. 

I Pel que fa a l’àrea d'actuació Empresa i producte turístic es divideix en dos 

programes. El de modernització de la planta hotelera ha volgut renovar l'oferta hotelera, 

afavorint reformes integrals que milloressin la qualitat de l'establiment, i fins i tot 

propiciessin una pujada de categoria. El de potenciació de nous productes emergents 

és una de les iniciatives que més expectatives ha suscitat en el sector privat i s'articula 

en tres estratègies. En primer lloc, s'estan creant sis nous productes a partir dels Clubs 

de productes de Salut, Bellesa i Benestar, Golf, Incentius, Nàutic, Oci i Cultura. La 

segona estratègia pretén potenciar en les empreses noves formes de comercialització 

amb noves tecnologies, i es basen en millorar la informació creant nous materials 

multimèdia i integrar la informació pública i privada en xarxa. 

La darrera estratègia és la implantació d’un Sistema Integral de Qualitat Turística en 

Destinació (SICTED), amb tot el que això comporta, formar part d'un projecte amb més 

de 106 destinacions i 6.000 empreses, beneficiar-se de la promoció de Turespaña i 

treballar en xarxa amb les altres destinacions SICTED. 
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La principal conclusió és que després de realitzar un diagnòstic rigorós i clar, les 

accions proposades no afronten els problemes enunciats. No hi ha una transformació 

de la destinació, només operacions de maquillatge, perquè actuacions més dures com 

les d'esponjament programades en el Pla, o mesures de millora mediambiental més 

conservacionistes s'han paralitzat totalment. Valgui com a argument una data, els 

programes més renovadors suposen només el 6,2% del pressupost inicial del pla i la 

majoria d'ells estan desactivats per l'escàs consens entre l'administració regional i la 

local. 
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2.2. PLANS TURÍSTICS URBANS 

Un altre instrument interessant és el que afecta als Plans turístics en les principals 

ciutats. 

El turisme urbà apareix com a un segment turístic en continu augment. Un segment 

que respon a una demanda creixent centrada en la visita de nuclis urbans per a 

consumir algun tipus de recurs cultural (museus, monuments, gastronomia, 

espectacles musicals, teatre, etc.) i realitzar altres activitats com compres, vida 

nocturna, etc. El potencial d’Andalusia en aquest segment està motivat per l’existència 

de 5 aeroports internacionals i un important llegat cultural, que va més enllà de les 

destinacions urbanes tradicionals. 

D’aquesta manera i per a potenciar la competitivitat turística a Andalusia en aquests 

segments tan importants sorgeixen aquests tipus de plans dirigits a municipis de més 

de 100.000 habitants, l’objectiu dels quals és la diversificació de la oferta de les ciutats 

andaluses, tot ampliant el seu espai turístic, generant i desenvolupant nous productes 

atractius (veure l’article 15, Plans Turístics de Grans Ciutats, de la Llei 13/2011, de 23 

de desembre, del Turisme d’Andalusia). 

Segons aquest article, els objectius generals d’aquest instrument de planificació, són: 

 La posada en valor i ús de recursos turístics. 

 L’adequació del medi urbà a l’ús turístic impulsant l’accessibilitat universal. 

 L’augment de la qualitat dels serveis turístics de la ciutat. 

 La millora del producte turístic existent i la creació de nous productes basats en la 

explotació innovadora dels recursos. 

 La sensibilització i implicació de la població i agents locals en una cultura de qualitat 

turística. 

 L’enfortiment de la competitivitat del sector turístic local. 

Hi han en aquests moments sis d’aquests plans en execució, en ciutats més grans i 

més petites que Palma de Mallorca.  
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A Granada (09/12/2005) es pretén un nou posicionament de la ciutat, que tot i ser una 

destinació madura, pot oferir nous elements competitius que garanteixin la 

sostenibilitat turística a llarg termini. Els actors del Pla són la Conselleria de Turisme, 

Comerç i Esport; l’Ajuntament de Granada i la Federació Provincial d’Empresaris 

d’Hostaleria i Turisme de Granada. 
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A Jaen (14/12/2007) l’objectiu principal és millorar la seva oferta turística mitjançant la 

posada en valor de nous recursos patrimonials i culturals, convertint-la en una 

destinació turística d’excel·lència basada en:  

a) la diferenciació, amb productes exclusius o singulars fruit del llegat patrimonial i 

cultural de la ciutat.  

b) la innovació, mitjançant una aplicació eficaç de les noves tecnologies a l’hora de 

generar nous productes turístics.  

c) la qualitat de les visites.  

d) el nou posicionament de Jaén, per a que pugui oferir nous elements competitius que 

garantitzin la sostenibilitat turística a llarg termini. 

Els actors del Pla són la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport i l’Ajuntament de 

Jaén. 

 

A Jerez de la Frontera (08/07/2008) el Pla s’ha posat en marxa per a poder impulsar el 

desenvolupament turístic de la ciutat. El projecte es configura com una aposta ferma 

per la potenciació turística dels recursos patrimonials i culturals. En definitiva, es tracta 

de consolidar un model de desenvolupament turístic capaç de proporcionar al visitant 
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una experiència única i irrepetible atenent als gustos i a les expectatives del turista 

actual mitjançant la presentació d’uns serveis de màxima qualitat. 

Els actors del Pla són la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport i l’Ajuntament de 

Jerez de la Frontera 

 

A Málaga (06/08/2009) s’aposta per la creació, manteniment i millora del espai turístic 

cultural, la potenciació de l’existent i el enfortiment de la competitivitat del sector 

turístic local. Aquest Pla persegueix, la posada en valor i l’aprofitament dels recursos 

culturals que per la seva singularitat i valor representen uns importants atractius de la 

ciutat de Màlaga. Es pretén així la integració d’un ample conjunt d’activitats en la ciutat 

des de un plantejament transversal. 

Els actors del Pla són la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport i l’Ajuntament de 

Màlaga. 

 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

33 
 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

34 

A Marbella (27/12/2006) el Pla té com a objectiu posicionar la ciutat com a una 

destinació turística a on l’important sigui la pròpia ciutat. Altres objectius són la 

revitalització de nous espais per a l’ús turístic i el desenvolupament de nous productes 

turístics. 

Els actors del Pla són la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport i l’Ajuntament de 

Marbella. 

 

Finalment a Sevilla (04/10/2006) el Pla ha de reforçar la posició de la ciutat com a 

destinació cultural urbana a escala internacional, per tal de millorar la competitivitat 

turística i tractar d’incrementar el nombre de pernoctacions, l’estança i la despesa 

mitjana diària dels visitants. 

Els actors del Pla són la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport, l’Ajuntament de 

Sevilla i la Confederació Empresarial Sevillana. 
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2.3. ESTRATÈGIA DE TURISME SOSTENIBLE D’ANDALUSIA 

Es tracta d’un conjunt integrat d’actuacions dirigides a implantar un sistema de 

planificació estratègica en el territori andalús basat en la creació de nous productes o 

millores de l’existent, enfortiment de la competitivitat del sector local, augment de 

l’atractiu de l’espai turístic i implantació de sistemes i eines de gestió mediambiental. 

Aquesta Estratègia de Turisme Sostenible compren dues iniciatives: la de Turisme 

Sostenible i la de Ciutats Turístiques. L’articulació de les mesures que la composen 

implica la selecció dels promotors de turisme sostenible que actuaran, a la vegada, 

com a entitats col·laboradores i com a agents dinamitzadors i impulsors dels 

programes de turisme sostenible que definiran els objectius, accions i projectes a 

desenvolupar (veure l’article 13, Estratègia de Turisme Sostenible d’Andalusia, de la 

Llei 13/2011, de 23 de desembre, del Turisme d’Andalusia). 

El turisme sostenible es defineix com el conjunt de mesures dinamitzadores i 

participades de foment, dirigides a espais amb un important potencial turístic, que 

compten amb recursos patrimonials naturals o culturals d’interès. En ells es pretén un 

desenvolupament equilibrat de l’activitat turística i la incorporació de mesures dirigides 

a l’augment de la qualitat de la destinació com a factor de competitivitat de caràcter 

estratègic. 

Dins d’aquesta estratègia hi han nombrosos plans en execució: 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Altiplanícies Granadines “Paisatges Troglodíctics” 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Campinya de Jerez 

 Iniciativa de Turisme Sostenible de Doñana 

 Iniciativa de Turisme Sostenible de la Costa Tropical 

 Iniciativa de Turisme Sostenible de la Via Verda de la Sierra 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Guadalquivir a Cavall 

 Iniciativa de Turisme Sostenible “Úbeda i Baeza. Museu obert del Renaixement” 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Andalusia a les teves mans 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Comarca de Baza 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Costa del Sol - Axarquía 

 Iniciativa de Turisme Sostenible de la Costa Occidental de Huelva 

 Iniciativa de Turisme Sostenible de les Villes Termals d’Andalusia 

 Iniciativa de Turisme Sostenible de la Vega del Guadalquivir 
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 Iniciativa de Turisme Sostenible del Litoral de la Janda 

 Iniciativa de Turisme Sostenible del Ponent Almeriense 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Faja Prítica del Sudoest Peninsular 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Los Alcornocales 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Los Pedroches 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Paisatges Miners de Jaén 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Ponent Granadí 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Sierra de Cádiz 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Sierra de las Nieves 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Sierra Mágina 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Sierra Morena 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Sierra Sur de Jaén 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Subbética Cordobesa 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Turisme Nàutic de la Bahía de Cádiz 

 Iniciativa de Turisme Sostenible Valle del Guadalquivir 

Es tracta de plans que van més enllà dels termes municipals i engloben tot un seguit 

de municipis, amb l’objectiu de posar en valor el recurs natural i/o cultural objecte de 

cada iniciativa. A mode d’exemple resumim els trets bàsics d’alguns d’ells: 

 

Altiplanícies Granadines “Paisatges Troglodítics” 

Aquesta iniciativa (22/09/2009) constitueix un nou impuls de recolzament que pretén 

consolidar aquest singular destí emergent i posicionar-lo en mercats nacionals i 

internacionals mitjançant la configuració de productes turístics atractius que posin en 

valor uns recursos únics, com els que posseeix aquest territori tan particular. 

Els actors del Pla son la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport i l’Associació per al 

Turisme Sostenible de les Altiplanícies Granadines, que comprén tots els seus 

municipis (Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega, Alquife, Baza, Beas de Guadix, Benalúa, 

Benamaurel, La Calahorra, Caniles, Castilléjar, Castril, Cogollos de Guadix, Cortes de 

Baza, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Cúllar, Darro, Dehesas de Guadix, 

Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Freila, Galera, Gobernador, Gor, Gorafe, Guadix, 

Huélago, Huéneja, Huéscar, Jerez del Marquesado, Lanteira, Lugros, Marchal, 
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Morelábor, Orce, Pedro Martínez, La Peza, Polícar, Puebla de Don Fadrique, 

Purullena, Valle del Zalabí, Villanueva de las Torres i Zújar 

 

 

Paisatges Miners de Jaén  

Amb la posada en marxa d’aquesta iniciativa (01/12/2009) es pretén donar valor a les 

explotacions i poblats mineres dels segles XIX i XX repartides per la Sierra Morena de 

Jaén. Es tracta de recursos amb un gran valor representatius d’un moment clau de la 

història, que a la vegada són susceptibles d’aprofitament turístic, pel seu valor simbòlic, 

històric i paisatgístic. Aquest fenomen històric i econòmic ha deixat magnífics 

exemples d’arquitectura industrial, patrimoni viari i ferroviari, tecnologia, urbanisme, 

evidències de la cultura del treball industrial,... tots ells molt singulars. 

Els actors del Pla són la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport i l’Associació per al 

Desenvolupament de la Comarca Nord de Jaén (ADNOR), que inclou els municipis de 

Baños de la Encina, La Carolina i Guarromán. 
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Sierra de las Nieves 

Des de fa nou anys (14/12/2007), s’han vingut desenvolupant diverses línies de treball 

que tendeixen a la dinamització i desenvolupament de l’Activitat Turística a la Sierra de 

las Nieves, tenint com a pilar fonamental el seu patrimoni mediambiental i cultural des 

de la perspectiva de la seva posada en valor i la seva sostenibilitat. Ens trobem amb 

una zona d’especials característiques, que poden consolidar una destinació turística 

d’una innegable excel·lència. L’estratègia té com a objecte fonamental potenciar i 

posar en valor uns recursos endògens, patrimonis mediambiental i cultural inigualables, 

com certifica la catalogació de Reserva de la Biosfera de la UNESCO, aconseguint 

aportar al conjunt de la oferta turística d’Andalusia una autenticitat i originalitat difícils 

d’imaginar fins que no es coneix el que ofereix aquesta comarca de Màlaga. 

Els actors del Pla són la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport i Associació Grup 

Desenvolupament Rural (GDR) de la Sierra de las Nieves, que inclou els municipis de 

Alozaina, El Burgo, Casarabonela, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox i Yunquera. 
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Ciutats turístiques 

Està dirigida a crear espais turístics en xarxes de ciutats mitjanes i a establir o 

consolidar rutes culturals o itineraris turístics en els que, mitjançant una gestió 

integrada dels recursos patrimonials en un marc geogràfic coherent, sigui possible 

oferir productes de turisme de natura, cultural o monumental de gran atractiu. Hi han 

diversos plans en execució, entre els que podem fer esment dels següents, a tall 

d’exemple. 
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Ciutats Mitjanes del Centre d’Andalusia 

Es tracta d’una proposta que apostarà per la creació d’un producte territorial d’índole 

cultural i vivencial, lligat a una participació activa dels actors turístics i de la població 

local, basada en els principis de qualitat, sostenibilitat, diversificació i diferenciació. 

S’ha de destacar la novetat del concepte d’experiència turística, tractada com una 

vivència multi sensorial que perduri en el record. 

Els actors del Pla són la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport i l’Associació per al 

Desenvolupament de la Estratègia de Turisme Sostenible en les Ciutats Mitjanes del 

Centre d’Andalusia, incloent els municipis de Alcalá la Real, Antequera, Écija, Estepa, 

Loja i Lucena 

Ruta del Tempranillo  

Els municipis que formen part de la Ruta del Tempranillo, porten quasi deu anys 

(14/12/2007) desplegant projectes que tendeixen a la conformació d’una destinació 

turística de qualitat, complementant les seves actuacions de creació d’infraestructures 

turístiques amb la millora estètica i l’embelliment dels cascs històrics i els entorns dels 

recursos turístics més destacats, així com amb la implantació d’activitats 

complementàries. Així mateix, es pretén la incorporació plena dels actors 

socioeconòmics al projecte, per al enfortiment i millora d ela competitivitat del producte 

territorial. 

Els actors del Pla són la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport i l’Associació Centre 

de Dinamització Rural José María Tempranillo, incloent els municipis de Alameda, 

Badolatosa, Benamejí, Casariche, Lucena i Palenciana. 
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Conjunts Històrics d’Andalusia 

L’Associació “Xarxa de Conjunts Històrics i d’Arquitectura Popular d’Andalusia” ha 

posat en marxa el Programa de Turisme Sostenible (14/12/2007) per a donar valor al 

patrimoni natural, cultual i monumental, amb tot el que conté la zona, sobretot 

relacionat amb els Conjunts Històrics i l’Arquitectura Popular, amb potencial suficient 

per al seu aprofitament des de un punt de vista turístic, tot aprofitant l’oportunitat que 

ofereix la creixent demanda de productes turístics relacionats amb el turisme natural i 

rural, que busca llocs amb singularitats com les que ofereixen els municipis de la 

Xarxa. 

Els actors del Pla són la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport i l’Associació Xarxa 

de Conjunts Històrics i d’Arquitectura Popular d’Andalusia, que inclou força municipis: 

Almonaster la Real, Alájar, Aroche, Arquillos, Baños de la Encina, Bubión, Bujalance, 

Capileira, Castril, Cazalla de la Sierra, Constantina, Dos Torres, Guadalcanal, 

Guarromán, Linares de la Sierra, Montizón, Montoro, Pampaneira, Pedroche, Vilches, 

Vélez-Blanco, Vélez-Rubio i Zufre. 
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2.4. PLA DIRECTOR DE PROMOCIÓ TURÍSTICA D’ANDALUSIA 

Hem deixat per al final el més complet i actual dels documents implementats. 

El Pla Director de Promoció Turística (PDP en endavant) estableix les directrius per a 

mantenir a Andalusia en el primer ordre mundial en matèria turística. En ell el turisme 

és vist com a un dinamitzador socioeconòmic del territori i s’aposta per una manera de 

fer política turística transparent i participativa, on als processos de planificació puguin 

actuar tant els actors del sector, com la mateixa ciutadania. El PDP és un pla flexible i 

mesurable en els seus efectes i recull les claus del futur de la promoció i 

comercialització turística per tal de mantenir un posicionament turístic, potenciant els 

valors que converteixen Andalusia en un lloc únic i singular, tot millorant la formació de 

professionals, potenciant productes atractius, diversos i experiències. El PDP té com a 

finalitat mantenir i millorar el posicionament competitiu de la destinació turística 

Andalusia marcant una sèrie d’estratègies i directrius a seguir. 

Els principals objectius són els de diversificar la oferta a través d’una major diversitat 

de segments, augmentar els beneficis econòmics i socials, revertir la tendència de 

l’estacionalitat i consolidar la posició de lideratge d’Andalusia al mercat Nacional.  

Les característiques bàsiques del PDP són: 

 Pla nascut al voltant del consens, hi han participat més de 200 professionals de la 

indústria turística d’Andalusia i la mateixa ciutadania. 

 Realista i factible. Es pretén arribar a aconseguir les metes i objectius concrets a 

través d’estratègies i tàctiques realitzables. 

 Flexible i adaptable. Preparat per a qualsevol canvi social, turístic i econòmic. 

 Mesurable. Conté més de 350 indicadors per tal de facilitar una anàlisi constant de 

l’evolució i el compliment del mateix PDP, permetent un control continu sobre la 

seva evolució, la consecució dels seus objectius estratègics i les principals metes. 

El PDP parteix d’un procés seqüencial com el següent: 

 Avaluació de la situació. Es fa una anàlisi de la situació econòmica actual, les 

motivacions del turista per a escollir Andalusia (amb treballs de camp i estadístics) 

per a finalment realitzar una anàlisi DAFO. 

 Definició de la meta final. Un PDP és un procés a través del qual es plantegen tot 

un seguit d’eines per tal d’aconseguir una meta: Promoure la complementarietat de 
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l’oferta d’Andalusia a través d’experiències úniques, optimitzant la rendibilitat 

econòmica i social de la industria turística. 

 Concreció dels objectius estratègics. Per a aconseguir la meta s’estableixen un 

seguit d’objectius estratègics concrets que determinaran si la meta ha sigut o no 

aconseguida.  

 Determinació de les estratègies i tàctiques. Es desenvolupa una bateria 

d’actuacions de màrqueting (resultats tangibles) a través dels quals es pretén 

aconseguir els objectius estratègics i la meta final.  

El PDP ha sigut elaborat pel personal tècnic de Turisme d’Andalusia, en col·laboració 

amb la Conselleria de Turisme i Comerç. En una primera fase s’ha desenvolupat un 

treball intern de diagnosi i proposició d’aspectes estratègics. La segona fase ha 

consistit en la presentació participativa d’aquesta diagnosi i propostes als actors del 

sector. Les reunions dutes a terme marquen un procés clar de consens entre 

l’Administració i la indústria. Una vegada fetes les reunions amb els experts i acabades 

les propostes més interessants per al desenvolupament del PDP, es porta a terme una 

reunió institucional en la qual van participar coordinadors de la resta dels Plans 

Estratègics de la Conselleria de Turisme i Comerç, Diputacions Provincials, Patronats 

Provincials de Turisme, Universitats d’Andalusia i Delegats Provincials de Turisme de 

la Junta d’Andalusia. Han arribat a ser consultats més de 200 professionals. 

 

 

 

Es disposa també d’aproximadament 7.000 enquestes realitzades a la mateixa 

població d’Andalusia sobre que es pot millorar a la indústria turística, fent de la 

ciutadania una part activa del PDP. És molt important que la ciutadania tingui una 
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percepció positiva sobre el turisme ja que s’han de conservar els valors humans que 

ofereix la comunitat, ja que formen part de l’atractiu turístic. 

Per tal d’aconseguir la meta, es fa imprescindible la coordinació de tots els plans 

estratègics sobre turisme que està duent a terme la Conselleria de Turisme i Comerç, 

per tal de marcar uns fins comuns i unes directrius generals on cada pla depengui 

estrictament dels altres i puguin anar en la mateixa direcció. 

 

Comentem breument com veu el PDP la situació de la economia turística, on la 

perspectiva per als anys vinents es caracteritza per la incertesa i els riscos d’una major 

desacceleració. Molts països desenvolupats es troben amb una alta taxa de 

desocupació. La decisió de viatjar es basa tant en la disponibilitat de renda, com en la 

percepció que els mateixos agents econòmics tinguin de l’evolució de la economia. Per 

tant, es fa imprescindible tenir en compte la percepció de la realitat econòmica per part 

dels consumidors (indicador del clima econòmic dels consumidors).  

 

 

 

Andalusia és una destinació turística molt important a escala internacional i en termes 

de turisme receptiu estranger se situa entre les vint primeres destinacions turístiques a 

escala mundial. 
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Les previsions a llarg termini de la OMT (Organització Mundial del Turisme) mostren 

com en les dues dècades vinents, les economies emergents d’Àsia, Amèrica Llatina, 

Europa Central i Oriental, Orient Mitjà i l’Àfrica rebran més turistes internacionals que 

les economies avançades, fent-se efectius aquest canvi a partir de l’any 2015 (sic). 
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Aproximadament 6 de cada 10 turistes que arriben a Andalusia són espanyols, situant-

se la xifra en 2012 en 13 milions de turistes espanyols i 8,5 milions de turistes 

estrangers. El 72,3% de les pernoctacions registrades en Andalusia l’any 2012 

pertanyen a Espanya, el Regne Unit i Alemanya, veient-se un alt creixement del 

mercat estranger. Mirar a la pàgina anterior algunes dades d’interès dels principals 

mercats emissors d’Andalusia. 

L’aportació al PIB de l’activitat turística a Andalusia l’any 2012 es va estimar en un 

12,3 %. L’ocupació turística a Andalusia representa el 12,3% dels 2,63 milions 

d’ocupats de la Comunitat Autònoma. Dins d’Andalusia, les províncies de Màlaga i 

Sevilla concentren prop de la meitat dels ocupats en activitats turístiques. Partint d’una 

agrupació de les activitats característiques del turisme en quatre branques (allotjament, 

restauració, transport turístic i altres activitats), els resultats evidencien que la branca 

que dóna un major nombre d’ocupats és la restauració, en la que treballen una mica 

més de la meitat dels 322.000 ocupats en activitats turístiques. La resta d’ocupats es 

reparteix entre allotjament (16,2%), transport públic (9%) i altres activitats turístiques 

(22,1%). 

 

 

 

Les dades bàsiques de la oferta d’allotjament turístic a Andalusia són: 4.815 

establiments, 445.676 places totals, de les quals 250.521 d’hotels, 67.479 

d’apartaments, 31.234 de pensions, 83.314 de campaments turístics i 10.959 de cases 

rurals (encara no es comptabilitzaven els habitatges d’ús turístic). 

Respecte a la distribució territorial de l’oferta d’allotjament turístic, Màlaga es troba al 

cap amb gairebé un terç del total de les places de tot Andalusia. 

  



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

48 
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L’any 2012, dos de cada tres places d’allotjament (66,2%) ofertats a Andalusia es 

localitzaven al litoral, el 67,6% d’hotels; 54,1% de pensions i hostals; 58,1% 

d’apartaments ; 66,6% de càmpings; front al 91,5% de cases rurals a l’interior. 
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Els mateixos andalusos són els principals emissors nacionals, ja que aporten una mica 

més de la meitat del turisme nacional (52,2%), metre que l’europeu continua sent el 

principal client estranger d’Andalusia (72,6%) amb el Regne Unit i Alemanya com a 

principals emissors, ja que conjuntament suposen més del 40% de la demanda de la 

UE. 

Sobre les causes de l’estacionalitat, destaquen la climatologia, la distribució del temps 

d’oci i treball, la distribució de les vacances escolars i les característiques dels 

productes i dels serveis que s’ofereixen. Al període 2007-2012, els mesos de juliol a 

setembre van suposar entre el 36% i el 37 % dels visitants anuals. 

L’índex de Gini permet obtenir una mida sintètica del nivell anual de concentració 

estacional, permetent la identificació d’aquells anys en els quals l’estacionalitat 

incrementa o es redueix. El valor mínim que té és 0, que indica una distribució 

igualitària entre tots els mesos de l’any (o trimestres) i el valor màxim s’aproxima a la 

unitat (quan es treballa amb dades mensuals) i a 0,75 (quan es treballa amb dades 

trimestrals). En una anàlisis d’aquest índex a nivell provincial s’obtenen els següents 

resultats: 

 Índex per sota de la mitja d’Andalusia (menor estacionalitat): Córdoba, Granada, 

Jaén, Sevilla 

 Índex per sobre de la mitja d’Andalusia (major estacionalitat): Almeria, Cadis, 

Huelva i Màlaga (gran pes del turisme de sol i platja) 
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La despesa mitja diària a Andalusia per part del turista és de 60,40 € (restauració 

39,6% i allotjament 24,1%). 

L’estança mitjana a l’any 2007 era de 8,2 dies, pujant 9,3 dies l’any 2012. 

Tradicionalment el cotxe ha estat el principal mitjà de transport per accedir a la 

destinació; l’any 2012 el van utilitzar el 54% dels turistes, seguint l’avió amb un 32,1%. 

Destaca el creixement de les línies de baix cost com Ryanair, Vueling i Easyjet Airlines, 

que acaparen el 50% de les arribades de passatgers. Els principals aeroports emissors 

cap Andalusia des d’Espanya són Madrid Barajas, Barcelona El Prat, Palma de 

Mallorca Son Sant Joan i Màlaga. 

 

Pel que fa a l’allotjament, el 67,5% dels turistes rebuts l’any 2012 van escollir 

establiments hotelers. Sobre la resta de tipologies cal destacar l’increment de l’ús 

d’habitatges d’amics i familiars (11,6% en 2012 enfront del 10,4% el 2011), a aquests 

els segueixen els habitatges en règim de propietat (8,1% enfront del 7,1%) i els 

habitatges llogats (7,8% enfront del 7,4%). 

Durant l’any 2012, el 82,5% dels turistes que van arribar a Andalusia va organitzar el 

viatge de forma particular, mentre que el 17,5% restant va utilitzar algun tipus 

d’intermediari, sent més alta la taxa d’intermediació entre els turistes estrangers 

(23,3% enfront del turisme nacional 12,6%). 

Sobre les activitats més freqüents que els turistes han realitzat durant la seva estança 

a Andalusia destaquen l’ús i gaudi de les platges (46,3%), les visites a monuments i 

museus (37,4%), les relacionades amb la natura (30,8%) i les compres (25,4%). Els 

motius principals per escollir Andalusia com a destinació turística són el clima, la visita 

a monuments i les platges. 
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La qualitat dels serveis i dels recursos mesurats en funció del compliment de les 

expectatives, unida a la imatge de la destinació i als preus competitius, porta al turista 

a adquirir una lleialtat amb la destinació, aconseguint que aquest sigui un recomanador 

a familiars i amics, o bé pugui traduir-se en la intenció de tornar a escollir Andalusia 

com a destinació. El 93,6% dels turistes que van visitar Andalusia durant l’any 2012 es 

van considerar satisfets. 

 

 

 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

53 

 

 

El 58% de les persones que accedeixen a Internet de manera habitual fan ús de 

serveis relacionats amb viatges i allotjaments. El 75% de les llars de la Unió Europa té 

Internet. 10,7 milions d’espanyols van realitzar compres a Internet l’any 2012. Pel que 

fa a les compres relacionades amb el turisme, el 54,6% són sobre allotjament i un 

49,7% altres serveis per a viatgers. Les xarxes socials es confirmen com la font 

principal per al turista a l’hora de preparar el seu viatge.  
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Segments turístics 
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En els últims anys s’està produint un nou paradigma en l’activitat turística, a partir de 

factors com, entre d’altres: 

 La maduresa de la industria turística que s’ha aconseguit durant els últims anys. 

 Els canvis socials experimentats a partir de la dècada dels setanta. 

 L’increment i la fragmentació dels períodes de vacances. 

 L’aplicació de noves tecnologies. 

 L’aparició d’un nou tipus de turista. 

 

Estan apareixent tot un seguit de segments que tenen com a vincle comú una 

motivació per a viatjar molt específica i concreta que atrau cada vegada més, a un 

turista més exigent i informat, que vol viure experiències úniques. Aquests segments 

reuneixen una sèrie de potencialitats que afavoreixen el seu impuls i desenvolupament, 

com per exemple la seva capacitat de creixement o la seva complementarietat amb 

d’altres segments. 

Les tipologies de segments emergents més importants són: 

 Turisme Enològic-Gastronòmic 

 Turisme Ornitològic 

 Cicloturisme 

 Turisme Cinematogràfic 

 Turisme Industrial 

 Turisme Científic 

 Turisme Ecològic o Ecoturisme 

 Turisme de Luxe 
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 Turisme Pesquer 

 Turisme Fotogràfic 

 Turisme Actiu 

 Turisme Accessible 

 Turismes Especialitzats per nínxols de població: 

o Turisme de bodes i llunes de mel 

o Turisme LGTB (lèsbic, gai, bisexual i transsexual) 

o Turisme de dones 

o Turisme per a singles 

o Turisme lliure de nens i només d’adults 

Els segments emergents amb una major capacitat per a la transversalitat amb els 

segments turístics tradicionals, són el turisme tecnològic, el turisme per a solters, el 

turisme accessible i el LGTB. 
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El PDP inclou una anàlisi de tendències del mercat turístic, i del creixentment dels 

mercats emergents BRIC (Brasil, Rússia, Índia i Xina). 

Com a tendències en relació a la demanda destaca: 

 La situació econòmica actual ha influenciat als consumidors espanyols produint una 

pèrdua de dinamisme del mercat turístic 

 La localització de la destinació perd força en favor de les experiències 

 Es valora més que mai la relació qualitat-preu 

 Augmenta l’ús de les TIC i dels Smartphones, estant cada vegada més presents al 

llarg del procés de preparació i realització del viatge, destacant les xarxes socials 

 Cada vegada són més els viatgers que reserven o contracten els viatges amb 

menys temps d’antelació 

 El turisme independent creix a un ritme superior al de paquets turístics gràcies al 

desenvolupament de viatges individuals organitzats on-line 

 La gastronomia està prenent un paper cada vegada més important, sent clau per a 

la transmissió de valors tradicionals, l’autenticitat i la identitat del territori, tot 

adquirint aquest segment rellevància com a activitat transversal, donada la seva 

facilitat per a establir sinergies amb altres segments (cultural, congressos, rural i 

natura, sol i platja...) 

 Creixen les motivacions culturals 

 Es detecta un augment del Turisme de Creuers 

 Creix l’ interès pel Turisme ecològic 

 El moviment “Slow-Up”, on persones que intenten portar un ritme de vida allunyat 

del mode actual, molt vinculat al estrès, s’identifiquen amb valors relacionats amb el 

benestar, la salut o “wellness” i la natura 

 S’obre pas u nou tipus de consumidor, d’acord amb uns hàbits de vida saludable, 

interès pel medi ambient, la salut, la societat i el benestar 

Com a tendències en relació a la oferta destaca: 

 Les agències de viatges s’inclinen per nínxols de mercat concrets. 

 Els hotels pateixen una situació de crisis que està fent que el sector busqui noves 

fórmules d’actuació, amb especialització per mercats, per nínxols (hotels amb 

mascotes, hotels especials per a nens petits, només per adults, LGTB...). 
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En relació a les tecnologies de la informació i de la comunicació destaca: 

 L’avanç imparable de les noves tecnologies no ha de passar desapercebut 

 Canvis en els patrons de consum 

 Internet ha suposat un canvi en el model de negoci, en la forma de donar a conèixer 

els diferents productes i serveis que s’ofereixen 

 El repte principal és adaptar-se de forma eficaç a aquest nou panorama tecnològic 

 En l’àmbit nacional els viatges segueixen sent la principal activitat impulsora de la 

despesa en comerç electrònic, agències de viatges, operadors turístics, transport 

aeri i transport terrestre de viatges i acaparen el volum més gran de transaccions 

electròniques 

 Importància de les xarxes socials, expansió telefonia mòbil, tabletes electròniques. 

 Aplicacions que donen suport al turista durant la seva visita: la realitat augmentada i 

la geo-localització. 

El PDP identifica cinc variables que conflueixen en el panorama turístic actual: 

 Estandardització vs. diferenciació. El tracte del personal, el bon servei. Totes les 

empreses que ofereixen un servei requereixen d’una formació específica, patrons 

comuns a l’hora d’oferir aquests serveis, ja que a més a més de donar valor a la 

imatge de l’empresa, s’ha d’apostar per la qualitat d’aquests. L’atenció en els 

serveis és un bé efímer i irrepetible, així que per més que s’intenti estandarditzar 

aquests processos, sempre prevaldrà , en última instancia, el criteri dels actors 

involucrats en aquesta interacció. Cada vegada són més els turistes que exigeixen 

viure el que és autèntic, sentir-se com un més de la població local, és a dir, el que 

és diferent, únic i especial que caracteritza a aquella destinació en concret, sentir-se 

integrat als costums i tradicions. 

 Turisme de massa versus individualització. El perfil de la demanda ha canviat, un 

consumidor més experimentat i madur presenta una actitud exigent cap a la 

destinació de vacances, considerant el seu temps de vacances com a un bé 

essencial i produint-se la segmentació d’aquest temps en períodes curts al llarg del 

mateix any. Busca conèixer més a fons i sobretot, participar-hi. Les noves 

tecnologies fan que el consumidor trobi recomanacions, experiències d’altres 

usuaris. 
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 Convergència de segments versus especialització. La proliferació dels segments 

turístics fa que el turista busqui una combinació d’aquests. Algunes destinacions 

aposten per fer una especialització única per a nínxols de mercat molt concrets. El 

mercat turístic del futur consistirà en centenars de nous nínxols de mercats 

especialitzats. 

 Econòmic versus luxe. A Internet els usuaris disposen d’una gran informació en 

relació al preu i a la seva competència, fet que fa que els usuaris siguin més 

sensibles al preu, exigint el màxim valor al mínim preu. Aquest tipus de turista 

funciona molt bé per a aquelles ofertes d’última hora. A la vegada hi trobem un altre 

tipus de turista, amb un major nivell econòmic que busca la percepció de 

l’exclusivitat i l’originalitat. És a dir, busca experiències úniques, motivat per sentir-

se entretingut, sempre i quan siguin autèntiques i amb valors ambientals, buscant el 

contacte amb les cultures locals. Aquest tipus de turisme afavoreix trencar 

estacionalitat. 

 Paquet turístic versus turisme d’experiències. El viatge combinat (transport i 

allotjament) està ressorgint després d’una època de menor consum, ja que les 

famílies recorren a ell per ser més barat i més segur que un viatge individual. El 

creixement de la demanda del tot inclòs ve lligat a les dificultats econòmiques dels 

consumidors. Per altra banda, es tendeix a la cerca d’experiències, que tenen a 

veure més amb el que és emocional que amb l’industrial. Ens trobem en un entorn 

inestable i madur, en el que l’oferta creix a un major ritme que la demanda, sobretot 

en aquells productes turístics que es posicionen en la fase del seu cicle de 

maduresa o caiguda. 

Segons la OMT, el turisme serà la primera força econòmica d’aquest segle (1990, 277; 

1995, 528 i 2011, 983 milions de turistes). Això configura un nou mapa de 

competitivitat turística: 

 Canvi en el mapa de competidors. Nous mercats que s’estan posicionant com a 

destinació turística. 

 Menor concentració de les destinacions. Des de principis de 2013, conjuntura 

internacional agitada que introdueixen al mercat turístic nous condicionants: 

o Cerca d’aspectes com la garantia i la seguretat. 

o Accessibilitat d’infraestructures, sistema sanitari o sistema de transport. 

o La informació Travel 2.0 actualitzada i al minut com a variable de compra. 
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Com es pot mesurar la competitivitat d’una destinació turística? 

El PDP ha realitzat una revisió pràctica de les diverses metodologies aplicables a la 

mesura de la competitivitat turística, afegint quatre enfocaments diferencials: 

 Enfocament estadístic: investigació per destinacions i mercats 

 Enfocament estratègic: anàlisis del document marc dels principals competidors 

nacionals 

 Enfocament comercial. Àrea de Màrqueting. 

 Enfocament digital. Àrea de Màrqueting Digital. 

S’ha realitzat una feina de recopilació i anàlisi de les principals fonts, nacionals i 

internacionals, que han abordat la temàtica de la competitivitat turística: 

 World Travel and Tourism Council (WTTIC). 

 World Economic Forum de Davos Suiza 2012. 

 Exceltur. Impactur. 

 Estudi de Marques Turístiques Projecte Contar. Comunicació online de les 

destinacions turístiques. 

Finalment s’ha dissenyat una metodologia pròpia atenent a factors mesurables i 

flexibles, on els ítems de competitivitat són: 

 Competitivitat en preus 

 Indicador del factor humà en la industria turística 

 Indicador ambiental 

 Desenvolupament tecnològic 

 Desenvolupament humà 

 Obertura comercial i al turisme internacional 

 Desenvolupament social i/o qualitat de vida de la destinació. 

Interpretant que la competitivitat turística no es desenvolupa entre països, ni estats, 

ans entre clusters desenvolupats i entre negocis turístics, s’assumeix que cada 

desenvolupament turístic competeix en diversos mercats, diferents segments, micro-

segments i diversos nínxols a on conviuen multitud de competidors. 

En la documentació analitzada s’identifica la importància de la mesura de la 

competitivitat turística en valors quantitatius, associant una puntuació a una sèrie 

d’ítems. A mode d’exemple, s’adjunta una taula amb els valors de competitivitat 

turística segons el Word Economic Forum. El seu índex es fonamenta en la puntuació 
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d’un conjunt de 89 indicadors que s’agrupen en 14 subcategories, i a la vegada 

s’agrupen en tres categories. L’índex de competitivitat turística del World Economic 

Forum situa a Espanya com un dels països més atractius per al desenvolupament de 

negocis turístics. 

 

Exceltur va impulsar la realització del MoniTUR, un monitor de competitivitat turística 

relativa a les comunitats autònomes espanyoles, que contribueix a la millora de la 

informació disponible en l’àmbit turístic. Aquest estudi no es centra únicament en una 

aportació teòrica al concepte de la competitivitat turística, ans que es converteix en un 

instrument pràctic que orienta les actuacions cap a escenaris més competitius. 

D’aquest estudi s’extrauen cinc pilars bàsica de la competitivitat turística: 

 Visió de màrqueting estratègic i recolzament comercial. Les comunitats han fet un 

esforç notable per dotar-se de plans de màrqueting propis, concretats en plans 

d’acció anuals. S’adquireix així un major compromís de seguiment per actuacions, 

allunyant-se del enfocament tradicional basat en una sola llista d’accions realitzades, 

Fórmules de gestió mixta de màrqueting institucional, en l’actualitat, el compromís 

directe del sector privat en les institucions encarregades del màrqueting turístic a 

escala regional és, en general, testimonial, només són dos les institucions 

(l’Agència Catalana de Turisme i Turgalicia), les que gaudeixen d’una participació 

del sector privat en el seu finançament i en els seus òrgans decisoris. 
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 Accessibilitat i connectivitat per mitjans de transport. Els efectes de la crisis han vist 

reduïda la capacitat aèria i ferroviària, tret dels nous corredors oberts d’alta velocitat, 

com el de València. En el cas aeri, destaca l’esforç realitzat en algunes comunitats 

per tal de mantenir el nombre de vols a través de diverses companyies de baix cost 

o reducció de taxes, sent l’impacte ben positiu, com per exemple a Canàries. 

 Diversificació i estructuració de productes turístics.  

o Turisme de platja. Destaca la Comunitat Valenciana per la seva aposta pel 

manteniment de les seves platges, tant en el nombre amb la cerificació de 

banderes blaves com amb la “Q” de qualitat. 

o Turisme cultural. Destaquen Andalusia i Catalunya per una major inversió en la 

posada en valor dels seus recursos culturals extraordinaris i la integració 

d’aquests en les seves actuacions de promoció i venta de producte on-line. 

o Turisme de reunions. Destaquen Catalunya, Comunitat de Madrid i Andalusia, 

per la importància de les connexions de transport. 

o Turisme de natura. Destaquen Andalusia, País Basc i Catalunya, amb esforços 

notables d’Aragó. 

o Turisme de golf. Destaca Andalusia. 

o Turisme de creuers. Destaca Catalunya, a través de la seva aposta, no només 

en infraestructures, ans en la potenciació de tota la logística de serveis connexos 

als creueristes al port de Barcelona i en l’esforç en millorar la seva promoció 

exterior, el que la ha situat com el primer port base de creuers internacionals en 

el Mediterrani. En aquesta línia, Palma de Mallorca, València i Màlaga estan a la 

seva vegada realitzant esforços per a servir de base de creuers. 

o Turisme nàutic. Destaca Balears, que s’ha consolidat com a referència, tant per 

les seves instal·lacions, com per la qualitat dels serveis cluster d’activitats 

professionals (estacions nàutiques), creats en torn a diversos esports i activitats 

relacionades amb la mar i vinculats a les seves condicions naturals. 

o Turisme de neu. Destaca Aragó. 

o Turisme idiomàtic. Destaquen Andalusia i Castella i Lleó, ja que tenen el major 

nombre de centres reconegut pel Institut Cervantes. 

o Turisme gastronòmic. Destaquen Catalunya i el País Basc, que s’han posicionat 

com els territoris amb major concentració d’estrelles Michelin. 
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o Turisme enològic. Destaquen La Rioja i Catalunya, convertint un recurs, com les 

bodegues i la cultura del vi, en un producte turístic diferencial i de creixent 

interès. 

o Turisme de compres (shopping). Destaquen la Comunitat de Madrid i Barcelona. 

 Atracció de talent formatiu i eficiència dels recursos humans. Bons sistemes 

educatius de base (Comunitat de Madrid, País Basc), universitats i escoles de 

negocis reconegudes. Sector empresarial que es nodreix d’aquesta font per a 

disposar d’una major acumulació de capital humà. 

 Prioritat política i governança. Comissió d’interconselleries que tenen com a objecte 

explosiu tractar temes turístics. Mecanisme clau per a abordar la transversalitat de 

les polítiques turístiques, on constitueixen bons exemples Astúries, Andalusia, 

Galicia i Navarra. Andalusia a través del seu Pla General de Turisme Sostenible es 

situa al cap de tot, per disposar d’un plantejament ambiciós, territorialitzat, 

estructurat per línies de productes i concretat en plans i accions detallades, d’un 

compromís temporal d’aplicació per a reforçar en el mig i llarg termini la seva 

competitivitat turística. 

Pel que fa a les estratègies de comunicació de les marques de destinació a Espanya 

2013, es centra especialment en la utilització dels canals on-line per a al promoció de 

les destinacions de més de 50 marques de destinacions turístiques. 

“La competència entre destinacions cada vegada és més dura en un entorn globalitzat. 

Per això, la manipulació correcta de les eines estratègiques i tecnològiques resulta 

vital per a la supervivència i evolució de les marques de destí. En aquest sentit, encara 

queda molt camí per recórrer i molt de marge de millora. El fet, per exemple, de que la 

meitat de les grans destinacions espanyoles no tinguin un pla de màrqueting o de que 

no es valori la utilitat estratègica de les aplicacions mòbils són indicadors que mostren 

la necessitat d’avançar en la professionalització de la gestió”. 

 

Només el 53% de les destinacions de la mostra compten amb un pla de màrqueting. 

L’estudi, a més a més, indica un escàs nivell de professionalització d el’activitat de 

promoció turística.  

El PDP també realitza un anàlisis comparatiu dels mercats emissors entre Andalusia i 

algunes Comunitats Autònomes: 
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 Regne Unit: S’observa una tendència a l’alça per a les Illes Balears i Catalunya en 

els últims anys. Canàries continua sent la destinació líder per a aquest mercat. 

Canàries, Balears, Andalusia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Comunitat de 

Madrid, Castella i Lleó. 

 Alemanya: És un mercat molt fidel per a les illes, a l’optar tradicionalment pel sol i la 

platja. La connectivitat amb les illes és un factor difícil de superar en l’àmbit de la 

competència. Com a grup diferenciat de consum destaca un perfil més interessat en 

turisme de natura i cultura. Balears, Canàries, Catalunya, Andalusia, Comunitat 

Valenciana, Comunitat de Madrid, Castella i Lleó. 

 França: Per al període 2007-2012, les destinacions competidores respecte a 

Andalusia han registrat taxes de creixement negatives. Andalusia ha obtingut una 

taxa de creixement positiva. Catalunya, pel seu turisme de proximitat s’ha mantingut 

en primera posició. Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Comunitat de 

Madrid, Balears, Castella i Lleó i Canàries. 

 Benelux: Els principals cometidors per a Andalusia tenen una taxa de creixement 

positiva. Catalunya i Andalusia han registrat pèrdues per al període 2007-2012, cal 

destacar a les Illes Balears com a mercat que s’està afermant. Catalunya, Canàries, 

Andalusia, Comunitat Valenciana, Balears, Comunitat de Madrid, Castella i Lleó. 

 Païssos Nòrdics: Les Canàries és la destinació preferida pel turista nòrdic, degut al 

factor clima durant tot l’any, al tractar-se d’un turista menys estacional. Canàries, 

Balears, Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, 

Castella i Lleó. 

 Itàlia: Catalunya, Balears, Comunitat de Madrid, Andalusia, Comunitat Valenciana, 

Canàries, Castella i Lleó. 

 Rússia: De 2007 a 2012, totes les destinacions nacionals han resgistrat un 

creixement per a aquest mercat. Catalunya abarca més del 62% de les arribades. 

Catalunya, Canàries, Balars, Comunitat Valenciana, Andalusia, Comunitat de 

Madrid. 
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Pel que fa a les recerques en Google sobre les diferents destinacions nacionals, 

destaca que Andalusia, Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana tenen una 

distribució mensual de recerques molt similar al llarg de tot l’any, amb un mínim al 

desembre i un màxim al juliol.  
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Pel que fa a la diagnosi competitiva i al màrqueting digital, les recomanacions d’amics i 

familiars són el factor més important a l’hora de planificar un viatge, seguit d’Internet i 

l’assessorament d’oficines de turisme. Segons un estudi de Tripadvisor, realitzat el 

2013, 8 de cada 10 enquestats afirmaven que els comentaris, fotos i vídeos consultats 

a les xarxes socials van influenciar en els planes del viatge. 

Els següents gràfics, comparem les diferents actuacions promocionals d’Andalusia 

respecte a les principals Comunitats Autònomes espanyoles: 
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Un anàlisi DAFO serveix de resum de tots els factors externs i interns analitzats 

préviament, que afecten a la regió en l’àmbit turístic i és la base per a l’elaboració de 

les línies estratègiques que es desenvoluparan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ens detindrem especialment en les debilitats i amenaces, donada la major similitud 

amb el cas de Mallorca. Entre les Debilitats destaquen: 

 Formació: Formació, qualificació i especialització d’una gran part del personal és 

totalment insuficient 

 Estacionalitat: Es concentren gran part de les arribades al tercer trimestre 

 Connectivitat: Deficient connectivitat aèria directa amb determinats mercats 

consolidats i emergents en temporada baixa i mitjana 

 Tancament: Augment del nombre d’allotjaments turístics que tanquen en temporada 

baixa 

 Multimarques: conflicte de marques que generen confusió al turista final 

 Normativa turística: Obsoleta, antiga i inadaptada a l’actualitat. Absència d’una 

normativa que reguli els estàndards per a catalogar la oferta i els recursos turístics 

 Excessiva concentració de turistes en algunes zones d’Andalusia 

 Massificació de l’oferta turística en algunes zones geogràfiques i deteriorament de 

l’entorn natural 

 Descoordinació entre administracions públiques i sector privat 
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 Escàs desenvolupament de la cultura digital 

 Disminució de la conscienciació de la població local davant el turisme 

 Absència d’un inventari complert de la oferta i dels recursos turístics d’Andalusia 

 Descens de la capacitat pressupostària disponibles per a fins de promoció turística 

 Determinats mercats identifiquen a Andalusia com a una destinació “antiga” 

 Guerra de preus en algunes zones turístiques, fet que està provocant un descens 

de la qualitat de la oferta i dels serveis turístics, així com un empitjorament de la 

imatge de la comunitat 

 Existència d’oferta turística no reglada en diferents segments. 

Entre les Amenaces destaquen: 

 Crisi: Incertesa associada a conjuntura econòmica mundial. 

 Competència: Nous destins emergents més competitius en preu i molts competidors 

que ofereixen productes similars. 

 Deteriorament: Deteriorament de la imatge d’Andalusia a l’exterior degut a la 

situació de crisi econòmica. 

 Inversió: Reducció de la inversió procedent de fons nacionals i europeus. 

 Esgotament del turisme nacional: Tendència actual en la que descendeix el nombre 

de turistes nacionals. 

 Pujada d’impostos, taxes i tarifes. 

 Rebuig dels turistes davant d’un destí massificat. 

 Excessiva dependència de companyies de baix cost i intermediaris turístics. 

 Paralització d’infraestructures bàsiques. 

 Nova Llei de Costes. 

 Dificultats burocràtiques d’alguns mercats per a viatjar a l’estranger. 

 Menys recursos econòmics disponibles. 

Entre les Fortaleses destaquen: 

 Oferta: Diversitat de l’oferta turística d’Andalusia, rica i variada. 

 Imatge de la marca Andalusia molt reconeguda. 

 Bones infraestructures de comunicació terrestres, marítimes i aèries. 

 Clima. 

 Destí consolidat i segur. 

 Gran varietat de recursos de patrimoni cultura, natural, etc. 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

70 

 Gran volum de turistes fidelitzats. 

 Gran satisfacció dels turistes que visiten Andalusia (el 90% mostra una gran 

satisfacció). 

 Promoció turística consolidada. 

 Bona acollida del turista cap a l’estil de vida dels andalusos. 

 El sector turístic és el principal impulsor de l’economia d’Andalusia. 

Entre les Oportunitats destaquen: 

 Complementarietat: Poder satisfer diferents necessitats. 

 Online. No només s’ha de promocionar online sinó que s’ha de comercialitzar també. 

 Emergent. Aparició de nous mercats emissors de turistes. 

 Sostenibilitat. Un turisme responsable i conscienciat amb l’entorn. 

 Experiència. Tendència actual on es busquen experiències úniques i diferents. 

 Targets. Aparició de nous nínxols de mercat. 

 Turisme de rodalies. 

 Creixement de la demanda de micro-segments a mida dels turistes, els quals 

busquen uns destins, productes, segments molt concrets. 

 Canvis en els hàbits de viatjar i fraccionament de les vacances. Estances més 

curtes repartides al llarg de tot l’any. 

 Polítiques turístiques cada vegada més rellevants. 

 Turisme residencial com a oportunitat per a viatjar a Andalusia. 

 La gastronomia com a element motivador a l’hora d’escollir destí. 

 

Un dels apartats més interessants pel nostre cas, del Pla Director de Promoció 

Turística d’Andalusia fa referència als mercats emissors, i estableix una matriu on es 

poden jerarquitzar i classificar per tal de no fixar-se només en el mercat majoritari. Per 

tal de construir la matriu, s’han estudiat els mercats segons la importància en volum, el 

moment del viatge i la despesa mitja, tot fent un anàlisi tant quantitatiu com qualitatiu 

(entrevistes individuals a treballadors, actors turístics i experts).  

La matriu té tres nivells d’importància, i constitueix una guia per determinar l’esforç 

pressupostari que es dedicarà a cada mercat en els futurs Plans d’Acció: 

 Prioritat alta: reben el 60% del total del pressupost. 

 Prioritat mitjana: reben el 30% del total del pressupost. 
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 Prioritat baixa: reben el 10% del total del pressupost. 

Per tal de generar la matriu definitiva, es van construir tres prèviament en base a 

diferents aspectes i després es va realitzar una superposició de las mateixes en base 

a una ponderació en funció de posicions dels diferents mercats en cada una de les tres 

matrius. D’aquesta manera es determina la priorització dels mercats emissors de 

turistes, atorgant un pes percentual concret a cada nivell de prioritat. S’estudien un 

total de 23 mercats, i en cadascun d’ells s’analitza en tres matrius, i cadascuna 

d’aquestes es prioritza en tres nivells (alta, mitjana, baixa). Una de les característiques 

més rellevants d’aquesta matriu és el seu caràcter adaptable, susceptible a 

modificacions segons variacions de la indústria turística durant la vigència del Pla. 

Matriu importància actual. Quantitativa, on s’analitzen les següents variables: 

o Nombre de turistes 

o Nombre de pernoctacions 

o Ingressos 

o Despesa mitja 

o Estada mitja 

Alta: Espanya, Regne Unit, Alemanya, França, Benelux i Països Nòrdics. 

Mitjana: Itàlia, Portugal, Irlanda, Àustria/Suïssa, Rússia, Estats Units/Canadà. 

Baixa: Polònia, països de l’Est d’Europa, la resta d’Europa/Mediterrani, Brasil, Mèxic, 

Xina, índia, Japó/Corea, Amèrica Llatina, Orient Mitjà i mercats llunyans. 

Matriu evolució i potencial futur. Quantitativa, on s’analitzen les següents variables: 

o Tendència de cada comportament dels mercats emissors 

o Expectatives de creixement econòmic dels mercats emissors 

Alta: Països Nòrdics, Rússia, Brasil, Xina i l’Índia 

Mitjana: Espanya, Regne Unit, Alemanya, França, Benelux, Itàlia, Irlanda, 

Àustria(Suïssa, Països de l’Est d’Europa, la resta d’Europa/Mediterrani, Polònia, Estats 

Units/Canadà, Mèxic, Japó/Corea i l’Orient Mitjà. 

Baixa: Portugal, els mercats llunyans i Amèrica Llatina. 

Matriu qualitativa. On s’analitzen diferents atractius d’Andalusia per a cada mercat, la 

preferència d’Andalusia com a destinació d’aquests països, la idoneïtat dels mateixos 

en base a la despesa mitja i al període en el que viatgen, la connectivitat aèria, la 
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disponibilitat de destins que compleixin les necessitats de la demanda, la perspectiva 

de creixement de cada mercat, etc. 

Alta: Espanya, Regne Unit, Alemanya, França, Països Nòrdics, Benelux, Rússia, 

Portugal i els Estats Units/Canadà. 

Mitjana: Itàlia, Irlanda, Àustria/Suïssa, Polònia, països de l’Est d’Europa, la resta 

d’Europa/Mediterrani, Brasil i la Xina. 

Baixa: Índia, Mèxic, Orient Mitjà, Japó/Corea, Amèrica Llatina i els mercats llunyans. 

Matriu definitiva. Superposició matrius anteriors en base a una ponderació específica. 

Alta: Espanya, Regne Unit, Alemanya, França, Països Nòrdics, Benelux, Rússia i els 

Estats Units/Canadà. 

Mitjana: Itàlia, Irlanda, Àustria/Suïssa, Portugal, Polònia, països de l’Est d’Europa, la 

resta d’Europa/Mediterrani, Brasil, Xina i el Japó/Corea. 

Baixa: Mèxic, Índia, Orient Mitjà, Amèrica Llatina i els mercats llunyans. 

La meta final és la de “promoure la complementarietat de l’oferta d’Andalusia a través 

d’experiències úniques, optimitzant la rendibilitat econòmica i social de la indústria 

turística”. Respecte a la quantificació dels objectius estratègics, s’ha dissenyat un 

sistema propi d’indicadors de desenvolupament turístic (aproximadament unes 350 

variables!!!) per tal de quantificar la objectivitat del Pla. Així els objectius poden estar 

subjectes a un procés de mesurament, revisió, control i avaluació i d’aquesta manera 

tractar-se d’uns objectius mesurables, quantificables i adaptables; tot fixant el grau de 

consecució dels mateixos i les seves desviacions. Els objectius estratègics són: 

 Augmentar els beneficis tant econòmics com socials derivats de la indústria turística 

d’Andalusia. Nova cultura turística que afavoreixi la rendibilitat de les empreses del 

sector i la generació d’ocupació i riquesa; tot apostant per la qualitat i l’excel·lència 

de la oferta, la incorporació del territori en la planificació, la generació de productes 

autèntics i una estratègia basada en la innovació. Es destaquen els següents 

indicadors bàsics: 

o Rendibilitat econòmica. Que la taxa mitjana acumulativa del període 2013-2016 

sigui un 2% superior a la taxa mitjana acumulativa del període 2009-2012. 

o Rendibilitat social. Ocupació. Millorar la taxa mitjana acumulativa d’ocupació 

turística en el període 2013-2016, en relació a la taxa del període 2008-2012. 

 Revertir l’actual tendència d’augment de l’estacionalitat.  
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 Consolidar la posició de lideratge d’Andalusia com a receptora de turistes nacionals. 

Fragmentació de les vacances, amb estades més curtes fent que el turisme proper 

adquireixi una especial rellevància. Es destaquen els següents indicadors al 

respecte: 

o Millorar la quota de participació d’Andalusia com a principal destí dels viatges 

realitzats pel mercat espanyol a Espanya, mantenint o superant la dada mitjana 

del període 2008-2012, que ha sigut del 18,1%. 

o Mantenir o incrementar els 3,5 punts percentuals que Andalusia té de avantatge 

respecte al seu perseguidor immediat, així com el 7,1% respecte al tercer, al 

finalitzar l’any 2012. 

 Incrementar el nombre de turistes procedents de mercats no consolidats. 

Modificació en la cartera de països emissors de turistes. Existeixen diversos països 

que estan experimentant un gran creixement, tant econòmicament com en la taxa 

viatgera a l’estranger dels seus habitants, exemples: Brasil, Rússia, Índia i la Xina. 

A continuació, es descriu un decàleg d’objectius específics, per tal de determinar el 

dibuix de la piràmide a on es sustenta la base estratègica d’Andalusia com a 

destinació: 

 Diversificar l’oferta turística, impulsant una major varietat de segments turístics. És 

necessari potenciar i diversificar aquella demanda concentrada, promovent ofertes 

a on s’impulsin els segments turístics i el consum turístic més repartit en el territori.  

 Impulsar la diferenciació i l’autenticitat com a valor afegit sostenible. Andalusia té 

forts valors culturals, així es pot atendre a les necessitats d’un nou turista que busca 

allotjaments de qualitat, respectuosos amb l’entorn ambiental, la població local, les 

seves tradicions i la seva identitat cultural. Convertint-se en una destinació autèntica 

a on poder interaccionar amb la població i la seva identitat cultural. 

 Millorar la competitivitat enfront a les destinacions competidores consolidades i 

emergents. Mantenir i potenciar els avantatges competitius que defineixen el 

lideratge d’Andalusia com a destinació. 

 Estimular el consum turístic amb repercussió en el grau de fidelitat, estada mitjana i 

despesa mitjana. No es tracta de fer clients i no vendes impulsant més indicadors 

com el grau de fidelitat, la vinculació amb les destinacions o tècniques per a la 

detecció i impuls del consum perdut. 
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 Promoure l’accessibilitat com a valor indispensable associat a la industria turística 

d’Andalusia.  

 Aconseguir una especialització del producte orientat a segments emergents. 

Diversificar l’oferta de productes i consolidar Andalusia com a destinació 

especialitzada en els segments emergents.  

 Adaptar l’oferta a un nou sistema de distribució i comercialització digital.  

 Adaptar-se a un nou turista, més exigent i millor informa. Les tecnologies d ela 

informació, els dispositius mòbils i les xarxes socials estan transformant el 

comportament de la demanda turística.  

 Impulsar la competitivitat empresarial de la industria turística d’Andalusia recolzant 

als nous emprenedors turístics. Es potenciarà la innovació com a factor associat al 

destí d’Andalusia. 

 Coordinació, col·laboració i cooperació en diferents nivells (interadministrativa, 

pública-privada i privada-privada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada analitzada la situació turística actual a Andalusia, identificats els seus 

punts dèbils i forts, la priorització dels mercats emissors de turistes, els principals 

segments i motivacions dels turistes, així com enunciada la meta i els principals 

objectius es comença amb la fase de planificació estratègica.  

La planificació estratègica es basa en tot un seguit d’estratègies i tàctiques que es 

classifiquen en tres grans blocs, en funció de si estan orientades a enfortir o millorar el 
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desenvolupament del producte, la comunicació turística o el sistema de 

comercialització i venta i doncs de cada bloc es defineixen una sèrie d’estratègies, les 

quals contenen una bateria de tàctiques concretes. 

 

 

 

Les actuacions incideixen directament sobre el producte turístic amb l’objectiu de 

crear-los, desenvolupar-los o adaptar-los a les necessitats, gustos i preferències de la 

demanda, a més d’explotar els principals recursos turístics d’Andalusia que permetin 

un avantatge competitiu respecte a les destinacions competidores, tant nacionals com 

internacionals. 

Es concreten 5 estratègies i 19 tàctiques de producte: 
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 Estratègia de productes singulars 

o Andalusia Pass. Creació d’un producte turístic similar a l’Inter Rail a Europa, 

dinamitzant els moviments entre províncies (trens, autobusos...), unint aquests 

tickets de transport amb tot un seguit d’abonaments per a visitar diferents atractius 

turístics culturals com museus, parcs d’oci... 

o Fomentar la complementarietat de l’oferta. Oportunitat de complementar els 

diferents productes i destins generant sinèrgies, redistribuint als turistes i creant 

experiències úniques en base a aquesta unió de destins, productes i recursos. Es 

pretén promoure la complementarietat des de diferents punts de vista: 

 Complementarietat de destins 

 Complementarietat de segments 

 Complementarietat de productes 

 Complementarietat amb altres sectors: Turisme i comerç 

o Desenvolupament de micro-segments 

 Producte natura marina 

 Producte vol lliure 

 Producte senderisme GRS 

 Producte cicloturisme 

 Producte cims i entranyes d’Andalusia 

 Producte litoral interior d’Andalusia 
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 Producte turisme arqueològic 

 Producte turisme cinematogràfic 

 Producte turisme eno-gastronòmic 

 Producte turisme industrial 

 Producte turisme accessible 

 Producte turisme de luxe 

 Producte turisme ornitològic 

 Producte turisme responsable: eco-turisme, permacultura 

 Producte turisme especialitzat en nínxols de població: 

 Turisme singles. 

 Turisme LGTB. 

 Turisme familiar. 

 Estratègies de productes per trencar la estacionalitat 

o Productes de temporada mitja-baixa; desenvolupament i posada en valor 

d’esdeveniments de gran importància i notorietat de diferents àmbits (cultural, 

esportiu, musical, tecnològic, etc.) 

o Productes de cap de setmana i ponts, amb tendència de fraccionar cada vegada 

més les vacances, viatges de curta durada “short-breaks” (productes específics de 

dos o tres dies en diferents destins andalusos, tàctica enfocada al turisme de 

proximitat, és a dir, el turisme nacional i destins internacionals units per aeroport 

que no excedeixi a tres hores de durada per trajecte) 

o Turisme jove; nínxol en creixement i amb possibilitats de crear “vincles afectius”, és 

el viatger del present però també del futur. Accions en línia, xarxes socials. 

o Turisme sènior, que té en compte l’envelliment de la població, la major qualitat de 

vida amb la que les persones arriben a aquesta edat, la bona situació econòmica i 

una plena disponibilitat per a viatjar durant tot l’any (pot ajudar a trencar la 

estacionalitat) 

 Estratègies “experiencials” 

o Identificació d’experiències úniques d’Andalusia; experiències que només es poden 

viure a Andalusia, i que no han de requerir una gran sofisticació, ans que poden ser 

simplement un valor afegit als productes, recursos o destins ja existents 

o Creació de Destination Management Companies, empreses locals que 

s’encarreguen d’estructurar i dinamitzar productes turístics, on el caràcter local 
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d’aquestes empreses fa que tingui un gran coneixement del destí i és un medi ideal 

per tal de facilitar la promoció i comercialització de destins concrets que no 

acostumen a rebre una atenció important per part dels operadors turístics 

 Estratègies basades en la formació, sostenibilitat i competitivitat 

o Assessorament, per millorar la formació dels empresaris i treballadors de les petites 

i mitjanes empreses turístiques (des de el centre Andalusia Lab, s’ofereixen cursos 

de formació i assessorament a tots els empresaris turístics que ho necessitin ja que 

el factor humà és essencial i clau a l’hora de la presa de decisions, per tal 

d’augmentar la competitivitat i l’eficiència dels destins 

o Assessorament, formació, coneixement i divulgació a municipis andalusos 

o Convenis amb centres de formació i intel·ligència turística, per la transferència de 

coneixement entre tots els actors turístics 

o Plans de millora de les infraestructures turístiques, per la modernització dels 

recursos turístics andalusos 

o Certificacions pròpies de sostenibilitat i qualitat; segells de sostenibilitat i de qualitat 

com a etiquetes que aporten al turista una garantia, per impulsar i recolzar aquelles 

empreses que compleixen tot un seguit de requisits 

o Turisme accessible, per disminuir barreres que compliquen l’estada a Andalusia als 

turistes amb discapacitats 

o Catalogació i inventari de l’oferta i dels recursos turístics per conèixer perfectament 

tota la oferta turística: destins, recursos, productes i establiments 

 Estratègies de coordinació integral: consens i participació. 

o Banc de projectes, on s’habilita un espai en el que es permet a totes les persones 

que ho desitgin que puguin apostar les seves idees, ingerències, propostes, etc.  

o Meeting point virtual, associacionisme dels actors turístics públic-privats 

o Col·laboració públic-públic i públic-privada per tal d’intensificar els treballs de 

col·laboració entre tots els actors turístics, i repercutir-lo en un millor aprofitament 

dels recursos. 

 

Pel que fa a la comunicació es tracta de fer arribar al consumidor final la riquesa de 

destins, productes, segments i recursos existents en la comunitat. L’objectiu de totes 

les accions és el mateix i estan interrelacionades, independentment del medi que 
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s’utilitzi per a transmetre aquell missatge. És molt important seguir una finalitat comuna, 

transmetre el mateix missatge i tenir els mateixos objectius. 

Es concreten 6 estratègies i 46 tàctiques de comunicació: 

 

 

 Estratègies de branding 

o Nova campanya de comunicació genèrica. Mitjà tant on line com off line, mantenint 

el mateix missatge 

o Comunicació en funció dels mercats objectiu, doncs hi ha destins a on es pot afinar 

més en les accions, concretant campanyes enfocades a segments, motivacions i 

destins concrets, i no amb caràcter general; en canvi hi ha uns altres mercats, a on 

és convenient assentar la marca i el destí Andalusia, i per tant la comunicació ha de 

ser més genèrica, més global; i en d’altres destins a on la marca Andalusia és poc 

coneguda, convé promocionar el destí conjuntament amb Turespaña, de la mà de la 
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marca Espanya, i per tant, es diferencien tres estratègies de marca en funció dels 

mercats: 

 Turisme de rodalies 

 Mercats consolidats 

 Mercats llunyans 

o Projecte mercat pilot: Mèxic. Es tracta d’un projecte pilot en un mercat concret per 

tal de veure la seva resposta a accions promocionals concretes, i per tant, aquest 

mercat tindrà un tractament especial dins dels futurs Plans d’Acció 

o Oficines de turisme d’Andalusia a Espanya, on es proposa apropar la destinació 

d’Andalusia a la pròpia ciutat de residència dels potencials turistes 

o Unitat d’Andalusia a l’estranger, on segons els estudis del PDP, Rússia és 

posiciona com a un mercat clau per al desenvolupament de la industria turística, i 

per tant, es desenvolupa l’obertura d’una delegació d’Andalusia a Rússia, en la qual, 

personal de turisme d’Andalusia es traslladi a Moscou per tal de conèixer in situ les 

tendències i les seves motivacions, així com portar a terme treballs de porta a porta 

amb els intermediaris turístics russos, realitzar presentacions institucionals i tancar 

contactes comercials amb els principals intermediaris russos (també s’intensificaran 

els contactes amb companyies aèries, amb l’objectiu d’enfortir les connexions 

existents i crear noves) 

o Conscienciació població local, doncs el sector turístic té un gran pes en el PIB 

d’Andalusia i, tant directa com indirectament, gran part de la població d’Andalusia 

depèn d’aquesta activitat, raó per la qual és necessari que la població d’Andalusia 

entengui la importància d’aquesta activitat, ja que el turisme és clau per al 

desenvolupament d’Andalusia i per això és necessari ajudar als turistes a sentir-se 

com a casa (campanyes com “Al turisme un somriure”) 

o Millorar la percepció del destí en origen: imatge, qualitat i sostenibilitat; millorar la 

imatge del destí basant-se en la qualitat i la seguretat de la Comunitat 

o Patrocinis amb esportistes de primer nivell, equips professionals de primera 

categoria... per tal d’aconseguir traslladar de forma exitosa el nom d’Andalusia per 

tota Espanya, a Europa en general i fins i tot més enllà 

o Promotor Amfitrió, basant-se en andalusos com a prescriptors del destí, per 

potenciar que els propis andalusos siguin els comercials d’Andalusia 
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o Un amfitrió cada mes: andalusos il·lustres, on tot un seguit de personalitats que 

tenen una gran quantitat de seguidors parlin de la oferta turística d’Andalusia que es 

pot gaudir aquell mes en concret 

o Product Placement: sèries, pel·lícules, dibuixos i videojocs, on Andalusia aparegui 

com a destinació com a un destí de vacances ja sigui per anar a la platja, jugar al 

golf, relaxar-se, conèixer cultura... i així poder ser un escenari ideal per a viure 

trames concretes d’aquestes sèries, pel·lícules, còmics, videojocs, etc. 

o Col·laboracions amb programes de notícies de TV, com El temps, perquè quan es 

parli de la climatologia hi hagi un corresponsal d’aquest noticiari en el territori 

d’Andalusia per tal d’enaltir el clima de la regió 

o Conflicte de marques, i per tant unificar marques i identificar aquelles més ideals 

per a cada mercat, unificant esforços i fent arribar de manera homogènia el destí al 

turista final ja que la marca Andalusia, les marques de cada província, de municipis 

concrets, de mancomunitats... fa que el missatge final del turista sigui confós 

o Auditoria i control de marca (brand centre) per mantenir el prestigi de la marca 

Andalusia evitant un ús indegut i perjudicial d’aquesta per segons quines marques. 

o Banc d’imatges i vídeos 

 Estratègia de campanyes de comunicació específica 

o Campanyes de productes i destins complementaris. Una campanya de comunicació 

específica, incitant al turista a conèixer diversos destins durant la seva vista a 

Andalusia, de tal manera que es fomenti una redistribució dels turistes pel territori, i 

per tant, dels ingressos generats 

o Campanyes de segments per trencar la estacionalitat, campanyes de comunicació 

específiques de segments concrets que tenen un alt poder en aquest sentit (golf, 

reunions, interior-natura, city-breaks, cultural o neu 

o Campanyes enfocades a vacances no estivals en mercats d’origen, on degut a 

l’augment de demanda dels “short-breaks”, s’analitzen els festius, ponts i períodes 

de vacances no estivals dels principals mercats emissors, tant d’Espanya com 

europeus, i es realitzaran campanyes de comunicació específicament enfocades 

sobre mercats concrets i en dates concretes de cara a promocionar Andalusia com 

a destí ideal per a passar un pont, festiu o cap de setmana 

o Campanyes de temporada mitja-baixa, de comunicació com “Andalusia al Nadal”, 

“Andalusia en la Setmana Blanca” i “Andalusia a Setmana Santa”... 
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o Campanyes de comunicació prèvies a importants accions de màrqueting. 

Esdeveniments com Fitur, WTM, ITB, a on la presència en el recinte firal va 

acompanyada de comunicació, tant off line com on line 

 Estratègies de fidelització 

o Sistema integral CRM (Customer Relationship Management) de postvenda i 

promoció que consisteix en desenvolupar models de gestió en els que l’orientació 

de l’empresa sigui total cap al client, buscant la fidelització del mateix, mantenir el 

contacte amb el client i generar relació d’afecta amb el destí (base de dades dels 

usuaris, enviaments de correus electrònics en moments concrets, buscant  mantenir 

una relació post-venda, agraint la seva visita, demanant opinions i suggeriments) 

o Fidelity PRO: Programa de fidelització i vinculació amb el destí Andalusia, on es 

proposa un sistema combinat que permeti el vincle dels intermediaris del turisme de 

tots els mercats amb el destí, tot creant vincles de partenariat 

o Campanya de comunicació de fidelització, doncs és clau mantenir l’alta fidelització 

dels turistes amb Andalusia (disposar en un futur d’aquests i dels potencials turistes 

degut a les bones opinions del que ja hi ha estat) 

o Vincles amb els turistes mitjançant xarxes socials: abans, durant i després del 

viatge 

o Oficina d’atenció al turista: on line i telefònica 

 Estratègies de màrqueting digital 

o Desenvolupament Web andalucia.org, on el turista hi ha de trobar tota la informació 

que requereixi, ja sigui de destinacions, recursos, segments, esdeveniments, etc. 

o Generació de continguts a través de dispositius mòbils “Viure Andalusia al teu 

mòbil”, adaptant el portal als diferents dispositius 

o APP World Andalusia, Dashboard 

o APP de comunicació personalitzada, client-empresari per a aconseguir una 

excel·lència en el servei: Andalusia Now, per a que una vegada els turistes estiguin 

en el destí, els hotels, restaurants... a on hagin realitzar reserves puguin posar-se 

en contacte amb ells i així poder establir una relació destí-turista amb un servei 

d’excel·lència 

o Posicionament del portal turístic en els principals buscadors a Internet, amb 

tàctiques de posicionament SEO i SEM 

o Potenciació social. Media. Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin... 
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o Aliances estratègiques on-line. Promoció-informació, venda-reserva 

o Potenciació de blogs 

o Col·laboració de bloggers top influenciadors 

o Punts WIFI 

o MIFI Andalusia, llogar o vendre aparells MIFI a les oficines de turisme, ja que 

aquesta aparells fan les funcions de xarxa WiFi mòbil, així poder tenir una 

disponibilitat plena d’accés a Internet 

o Punts de realitat augmentada. 

o Programes virals: “Tant de bo estiguessis amb mi a Andalusia”, “Erasmus en 

Andalusia” i “Andalusia, la meva segona casa” 

o Accessibilitat universal de www.ansalucia.org 

 Estratègies sobre actuacions promocionals off line 

o Participació en fires turístiques 

o Realització d’accions enfocades directament sobre el consumidor final 

o Accions inverses en Andalusia: famtrips, presstrips i blogtrips, per atraure a 

diferents actors turístics del món, amb l’objecte de donar de conèixer in situ la oferta 

turística, els seus segments, productes, destins, allotjaments, oferta 

complementària: Famtrips quan arriben al destí agents de viatges; presstrips, quan 

són mitjans de comunicació; o bloggtrips quan són els bloggers els que van a 

Andalusia 

 Estratègies de màrqueting de gestió 

o Agenda d’esdeveniments promocionals 

o Documents de planificació i anàlisi 

o Memòries d’activitats 

o Monitorització 
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Quant als sistemes de venda es concreten 4 estratègies i 18 tàctiques de comunicació: 

 

 Estratègies de màrqueting relacional 

o Programa de fidelització, per recompensar als turistes a través d’ofertes, 

descomptes o promocions especials, en funció dels gestors i motivacions de cada 

turista 

o Ofertes segmentades, amb una base de dades dels turistes a on es poden conèixer 

les seves preferències de destinacions, motivacions, segments... per tal de fer-li 

arribar un catàleg que s’ajusti el màxim possible a les seves preferències 

 Estratègies d’informació i de presència de prescriptors 

o Modernitzar les Oficines de Turisme d’Andalusia 

o Touristic Angels, informadors turístics que es moguin per els principals focus 

receptors de turistes per tal de poder-los informar, tàctica que es pot desenvolupar 

gràcies a acords de col·laboració amb les universitats andaluses 

o Publicacions 

 Estratègies de comercialització on line 

o Generació d’una plataforma comercial de recursos turístics en www.andalucia.org 

gestionats pels propis empresaris 

o Acords amb operadors turístics on line 
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o Flash Sales, o sigui webs de cupons de descompte (Groupon, Groupalia, Let’s 

Bonus), tàctica que consisteix en posar en marxa ofertes diàries dels recursos 

turístics andalusos que ho desitgin, creant una secció especial a la web 

www.andalucia.org 

o Outlet Andalusia. Ofertes en moments molt concrets i a mode de subhasta 

o Gestió de destinacions, amb sondejos puntuals per conèixer l’estat de reserves 

d’una destinació o zona concreta, per decidir si es convenient reforçar la promoció i 

la comercialització en aquesta zona o en d’altres 

o Andalusia Shop, a través de la web 

 Estratègies de comercialització en accions off line 

o Fires: Àrea de negoci 

o Missions comercials, per establir contactes 

o Bosses de comercialització i fòrums inversos, trobades professionals en les que es 

posa en contacte la oferta d’un segment concret amb els intermediaris nacionals i 

internacionals especialitzats en aquell segment (bossa) o a l’oferta en general amb 

la intermediació d’un mercat concret (fòrum) 

o Acords amb comercialitzadors turístics 

o Acords amb companyies aèries, pel manteniment i apertura de noves línies, doncs 

conforme augmenten les escales necessàries per a arribar a un destí, disminueixen 

exponencialment les possibilitats de captar realment a turistes d’aquells mercats 

o Nou pla de patrocinis, doncs Andalusia és una marca reconeguda, valorada i de 

prestigi, per tant, per a una empresa associar la seva marca al destí Andalusia és 

un factor molt positiu (es considera positiu associar la marca Andalusia amb altres 

marques de prestigi mundial, per tal de que ambdues es puguin beneficiar amb 

aquesta col·laboració). 

 

Finalment es proposen tot un seguit d’indicadors per tal d’analitzar l’evolució del Pla i 

permetre el seu control i l’ajust quan sigui necessari. És important destacar que alguns 

indicadors no són competència directa de la Conselleria de Turisme i Comerç. No 

obstant, és important incloure’ls donada la transversalitat de l’activitat turística. El 

desenvolupament del sistema d’indicadors s’ha plantejat en funció de la informació 

estadística i documental que actualment està disponible d’organismes oficials, que 
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asseguren un procediment rigorós. L’estructura d’aquests indicadors està formada per 

7 àrees clau i 39 temes clau: 

 Gobernança, amb cinc temes orientats a la gestió pública del turisme a Andalusia 

 

 Territori, iniciant una avaluació del setí amb variables no sempre turístiques, tenint 

en compte les interrelacions del turisme amb l’entorn social, econòmic i ambiental 
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 Vulnerabilitat, o estat de susceptibilitat del destí al dany degut a la seva exposició a 

les tensions associades a l’entorn (canvi ambiental, econòmic i social) i a l’absència 

o menor capacitat d’adaptació a aquests canvis 

Les funcions clau del sistema de l’àrea de vulnerabilitat són: 

o Ser alarma proactiva davant de canvis d’escenari, especialment si aquests són 

favorables i/o no controlables pel destí. 

o Aportar la informació suficient i necessària per al disseny d’estratègies de resposta 

adequades que donin capacitat a Andalusia per a l’adaptació d’aquests canvis i 

preparar el destí per a minimitzar els seus efectes adversos. 

L’estudi de la vulnerabilitat és complementari al de la competitivitat i posicionament 

del destí ja que Andalusia hauria de treballar apostant pels seus avantatges 

competitius i en la línia del seu posicionament de marques, però, a la vegada, haurà 

de superar els riscos de la seva especialització. Per exemple, una excessiva 

dependència d’un mercat o segment situaria a Andalusia en una posició més 

vulnerable, de la mateixa forma que una alta concentració d’arribades.  

 

 Rendibilitat, amb l’objectiu de mesurar la rendibilitat del sector turístic a través dels 

seus aspectes clau: generació d’ingressos, ocupació i l’efecte multiplicador per a al 

resta de l’economia 
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 Diversificació, aprofitant la extraordinària diversitat d’Andalusia i optimitzant el seu 

encaix amb una demanda creixentment heterogènia i amb múltiples motivacions. 
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 Qualitat. Per a poder mantenir una posició líder s’ha d’avaluar, amb continuïtat i 

precisió, la satisfacció de la seva demanda i els esforços i èxits. Des de la demana 

la qualitat significa satisfacció i adequació de l’ús i expectatives al client, per això 

aquest indicador recull les impressions dels turistes com a forma de mesurar la 

qualitat. Des de la oferta, la qualitat recull el compromís i la confiança que genera la 

oferta per a la satisfacció de la demanda. Aquest esforç va encaminat cap a la 

millora i adequació en diversos sentits: estructures, processos, formació, control i 

informació de l’entorn. 

 

 Innovació, doncs el turisme és un dels sectors més influenciats pel 

desenvolupament de les noves tecnologies, especialment per la massiva adopció 

d’Internet per part dels consumidors turístics, que ha motivat que aquest sector sigui 
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un dels que més ràpidament ha hagut d’adaptar-se a aquestes noves condicions de 

mercat. 
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3. LLEIS, PROJECTES I PLANS EN ELS PROCESSOS DE RECONVERSIÓ 
TURÍSTICA DE CANÀRIES 

Existeix un ampli consens en que, a partir de 1999, i, fonamentalment des de 2001, les 

Illes Canàries, una dels principals destinacions europees de turisme de vacances 

especialitzat en el producte "sol i platja", va assolir una etapa de maduresa, 

consolidació, estancament, saturació o de final de cicle, segons la terminologia de les 

diferents teories evolutives, encara que amb diferències entre les quatre illes més 

consolidades turísticament de les set de l'arxipèlag. Mentre Lanzarote i Fuerteventura 

van mostrar els primers símptomes, Tenerife i Gran Canària van presentar un perfil 

més clar en aquesta direcció. 

La necessitat de corregir aquesta situació i, sobretot, la transformació d'aquesta 

destinació turística per adaptar-la als nous requeriments de la demanda, assegurant la 

seva competitivitat i eficiència en un entorn de creixent competència internacional, va 

fer que comencés a plantejar-se una nova política turística. Així, de manera similar als 

processos de reconversió industrial, aquesta havia de servir per definir algunes de les 

estratègies pròpies de la fase de post-estancament de les destinacions que es 

trobaven en aquesta mateixa situació (nova definició, reorientació, reestructuració, 

rejoveniment, requalificació, revitalització o nou posicionament competitiu). 

Aquesta política es va articular fonamentalment al voltant de l'anomenada Moratòria 

turística, que es va concretar a través de la important activitat normativa que el Govern 

de Canàries va iniciar amb la promulgació del decret 4/2001, pel qual es va acordar la 

formulació de les Directrius d'ordenació del Turisme (DOT en endavant); va continuar 

amb la Llei 19/2003, per la qual aquestes es van aprovar, amb la unanimitat de les 

diverses forces polítiques; i es va perllongar fins a l'actualitat en virtut de la Llei 6/2009, 

de 6 de maig, de mesures urgents en matèria d'ordenació territorial per a la 

dinamització sectorial i l'ordenació del turisme, que ha modificat parcialment a l'anterior. 

El resultat ha estat una política de nova definició d’un model turístic canari que, 

plantejat des de l'ordenació del territori en detriment de la planificació 

econòmica/sectorial, s'ha articulat en tres línies estratègiques: la transformació 

sostenible del model turístic, l'establiment d'una limitació o moderació quantitativa del 

creixement de l'oferta d'allotjaments, així com la intervenció sobre l'espai públic i privat 

de les àrees turístiques saturades i/o en declivi. El més rellevant d’aquesta política és 
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que constitueix l'element superior de la cadena de presa de decisions, de la qual 

emanen un conjunt de línies estratègiques que han definit els programes, plans i 

projectes en matèria de renovació de la destinació. 

L'anomenat "tercer boom turístic" (1995-2001) va fer que 99.595 places (el 28,1%) 

s'incorporessin al mercat turístic, fet que suposa el 28,1% del total de l'oferta 

d'allotjament legal de Canàries. Així, a data de 31 de desembre de 2000, el nombre de 

places reglades hoteleres i extra-hoteleres de Canàries ascendia a 354.435. Aquest 

important augment va posicionar a Canàries com el primer i segon destí de vacances 

de "sol i platja" d'Espanya pel que fa al nombre d'establiments i places turístiques, 

respectivament. 

Aquesta situació de sobre-oferta, amb el consegüent desfasament respecte a la 

demanda, va donar lloc a un model dual de desenvolupament territorial del turisme, al 

configurar-se per unes àrees turístiques noves i competitives, davant d'altres obsoletes 

i excloses del mercat. Això va generar una situació, si més no, paradoxal: mentre que 

les urbanitzacions turístiques més recents "colonitzaven" nous àmbits territorials, les 

més antigues, amb pitjors condicions d'explotació i competitivitat, es localitzaven en els 

sectors de litoral més privilegiats des del punt de vista del seu potencial turístic. 

Aquesta situació és susceptible d'agreujar tant pel dèficit d'inversions (públiques i 

privades) en operacions de renovació de les edificacions, com per una absència de 

reinversió de beneficis. Les dues qüestions són conseqüència, ens altres factors, dels 

següents: 

• La gran resistència per part dels propis empresaris a emprendre accions de 

remodelació, sobretot, pel conservadorisme i les inèrcies que encara perduren en la 

organització cultural  de les empreses del sector turístic. 

• L'habitual separació entre propietat i gestió de l'establiment d’allotjament predominant 

a Canàries. En la majoria dels casos, l'empresari que ha promogut la construcció d'un 

complex d’allotjament no sol tenir la intenció d’assumir la seva explotació, relegant-la a 

les grans cadenes hoteleres a través de fórmules de franquícia, de contractes 

d'arrendament, d'explotació o de gestió. 

• L'acumulació de capitals procedents tant del sector privat, com del públic, factor que 

ha afavorit una relació «recursos propis-recursos aliens» relativament baixa. 
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• En la mesura que les inversions en aquestes operacions és dependent dels marges 

de beneficis, és habitual que l'empresa només faci tal inversió en condicions sota les 

que puguin recuperar-se via preu de contractació. 

• L'aplicació d'una política agressiva de descomptes i, per tant, de preus ajustats, que, 

si bé ha possibilitat uns nivells mínims d'ocupació, que han garantit una rendibilitat que, 

almenys, ha cobert els costos d'explotació i, en el millor dels casos, de manteniment 

(conservació), no ha succeït el mateix amb els marges de beneficis, que s'han anat 

reduint progressivament, amb la consegüent repercussió sobre la disponibilitat de fons 

econòmics susceptibles de ser destinats a la modernització, millora i qualificació 

parcial i/o total de les instal·lacions, equips i serveis turístics. 

• L'alta ocupació històrica dels establiments (superant el 75% de mitjana anual), on no 

obstant això, en la majoria de les ocasions, aquesta ha estat captada, entre d'altres 

mecanismes, a través de l'aplicació d'estratègies de mass customization, amb la 

consegüent oferta de productes homogenis i estandarditzats (poc diferenciats), que 

són produïts amb l'eficiència d'una producció i especialització de masses. 

• L'habitual política de “cicle de terra cremada”: consum de sòl >>> amortització >>> 

obsolescència >>> canvi d'ús (aparició de la residencialitat). 

La necessitat d'evitar, o, al menys, de modular, aquest possible allau de places 

turístiques en un moment de final de cicle expansiu, així com l'assenyalada pèrdua de 

valor de l'oferta d’allotjaments existent, va donar lloc a la denominada Moratòria 

turística. Aquesta s'ha revelat com una política de reconversió d'aquesta destinació 

articulada al voltant de tres eixos estratègics interdependents. 

1. Transformació sostenible del model turístic 

• Competitivitat 

• Qualificació 

• Sostenibilitat: repartiment equitatiu i equilibrat (solidaritat) 

• Diversificació: captació de nous segments de mercat 

• Diferenciació del producte 

• Adaptació: adequar els establiments i la seva gestió a les variacions del mercat 

• Gestió: integral i participada de la destinació turística, professionalització 

2. Limitació del creixement d’allotjaments 

• Global: capacitat de càrrega de cada àmbit 
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• Temporal: determinació de ritmes i límits anuals creixement, en funció de la 

capacitat de cada sistema insular 

• Consum de sòl 

• Creixement selectiu: nous productes qualificats 

• Increment (sense límit) de les activitats complementàries 

3. Ús eficient de l'espai públic i privat 

• Rehabilitació urbana 

• Renovació edificatòria: incentius i obligació 

Tot i això, encara que no comptem amb dades oficials completes, el balanç de 

l'estratègia de renovació per remodelació o substitució no va ser, de manera general, 

positiu, una vegada conclòs el segon trienni (abril de 2009) de vigència de les DOT. 

En segon lloc, el Govern sorgit de les eleccions autonòmiques de 2007 va atorgar un 

decisiu protagonisme a la renovació dels espais privats i públics de les àrees 

turístiques madures. En aquest sentit cal destacar dos documents: 

El Pacte de Fuerteventura, entre les administracions públiques i el sector privat, amb la 

finalitat última de propiciar la seva col·laboració, sobretot, en relació amb la necessitat 

de garantir un conjunt d'inversions. 

L’Acord per la Competitivitat i la Qualitat del Turisme a Canàries 2008-2020, per part 

del Govern de Canàries, els Cabildos Insulars, la Federació Canària de Municipis 

(FECAM), les organitzacions empresarials i les Cambres de Comerç, així com 

secundat per l'Associació Hotelera i Extrabotelera de Tenerife, la Palma, la Gomera i 

El Hierro (Ashotel), la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Las Palmas 

(FETH), l'Associació Insular d'Empresaris d'Hotels i Apartaments de Lanzarote 

(Assolen), la Federació Empresarial Canària d'Oci i Restauració (FECAO) i 

l'Associació d'Empresaris Turístics de Lanzarote (Aetur). Suposa el compromís 

d'adoptar un conjunt d'actuacions impulsades en estricta coordinació amb les 

institucions públiques i privades en matèria de renovació i rehabilitació a través d'un 

programa de desenvolupament d'actuacions exemplars en les destinacions més 

significatius i un programa integral de recuperació dels espais turístics en els que les 

inversions privades es desenvoluparien paral·lelament a les públiques. 

La Llei 6/2009 segueix l'esquema de planificació turística de la 19a/2003, i, per tant, 

del model balear. Aquesta llei ha aportat un enfocament a l'estratègia de renovació 

turística durant el trienni 2009-2012 quant reconeix que “...ha de constituir l'eix 
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fonamental de la qualificació de l'oferta turística canària, juntament amb l'equipament 

complementari ambiental territorialment sostenible”. A partir d’aquí, estableix un 

conjunt d'incentius en matèria de renovació turística. 

En coherència amb la comentada necessitat d'aportar una solució definitiva per a la 

reproducció en cadena de nous contenciosos-administratius davant el Tribunal 

Superior de Justícia de Canàries, la Llei 6/2009 planteja altres possibilitats de 

materialització dels drets urbanístics consolidats. La idea és que els promotors afectats 

per la moratòria turística no hagin de suportar un dany en disposar de diverses opcions 

per materialitzar els seus drets urbanístics. 

Així, s'habilita una sortida (article 16), entenent que el promotor que no opti 

expressament per alguna de les alternatives plantejades prefereix l'ajornament les 

facultats edificatòries fins que finalitzi la suspensió temporal disposada. 

La "escapatòria" triada consisteix a permetre l'atorgament de les preceptives prèvies 

exigibles en l'article 24 de la Llei 7/1995, "...per a nous establiments d'allotjament 

turístics quan es tracti d'hotels de moltes estrelles, de gran luxe, i es sol·liciti dins dels 

dos anys següents a la publicació de la Llei 6/2009. Així, aquesta norma ha modificat 

les condicions de creixement zero establert per la 19/2003 per a les illes consolidades 

turísticament durant la seva vigència (fins el 13 de maig de 2012). 

Cal destacar que durant els tres anys de vigència de la Llei 6/2009 no s'ha afrontat ni 

un sol nou projecte d'aquest tipus. Suposa, això si, una opció d'allotjament de majors 

efectes multiplicadors sobre el teixit econòmic, alhora que de captació de segments 

amb major despesa. En la mesura que aquest propòsit de qualificació i especialització 

hotelera del model d’allotjament canari s'ha mantingut durant el procés de la Moratòria 

turística (2001 fins a l'actualitat), el seu èxit és absolutament inqüestionable: mentre el 

nombre oficial de places extrahoteleres legals ha baixat un 5,9%, les hoteleres s'han 

incrementat en un 50,3%. Així mateix, s'ha produït una reducció gradual dels 

allotjaments de menor qualitat, i pel que fa les places turístiques d'establiments 

hotelers de cinc estrelles i cinc estrelles luxe, són les que han presentat un major 

creixement, del 30,5% i 226,3%, respectivament. 

Te a més altres característiques d’interès, com ara: 

a) S'aplica a aquells establiments que la mateixa norma anomena en situació de 

deteriorament o d'obsolescència. Mentre que els primers es caracteritzen per una 
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manca de conservació, menyscabament dels elements estructurals i accessoris tant de 

l'edifici, com de les instal·lacions o dotacions tècniques i l'equipament turístic 

complementari, d'oci, salut o esportives del mateix, els segons es caracteritzen per 

manca d’adequació a l'ordenació turística vigent o, en general, a la normativa que sigui 

aplicable, pel que fa a la funcionalitat, seguretat, habitabilitat o qualitat ambiental del 

propi edifici, l'equipament turístic complementari d'oci, salut , esportives o d'esbarjo o 

de les instal·lacions tècniques. 

 

b) Es planteja únicament per als hotels de quatre, o més estrelles i dels apartaments 

de tres claus, respectivament, i queda prohibida la transformació dels primers a 

aquests darrers (article 14.1), així corn qualsevol canvi cap a la residencialitat. 

D'aquesta manera, estem, de nou, davant d'una estratègia de qualificació de la oferta 

d'allotjament. Referent a això, sis de les 11 sol·licituds de deteriorament o 

obsolescència resoltes des de l'òrgan autonòmic competent des de l'entrada en vigor 

de la Llei 6/2009 fins al 31 de gener de 201217 comporten un increment de categoria i 

dues un canvi de modalitat. 

c) Es tracta de reformes que, aprofitant els elements estructurals i accessos de l'edifici 

i mantenint les seves característiques tipològiques i funcionals bàsiques, han de 

transcendir la mera obra menor, d'estricta conservació, de modernització estètica 

(ornamental), i, fins i tot, la modificació en profunditat dels elements menys duradors 

(instal·lacions, paviments, acabats, fusteries interiors i exteriors, sanitaris i altres) que 

impliquen les reformes estructurals 

En compliment de la DOT 21 i l'article 15 de la llei 6/2009, els Plans de Modernització, 

Millora i Increment de la Competitivitat, constitueixen els instruments triats per articular 

l'actual política pública de requalificació integral de nuclis turístics madurs. Per a això, 

els hi dedicarem el següent apartat a analitzar algun d’ells en profunditat. 
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L'eficàcia d'aquests plans es fonamenta en les següents qüestions. En primer lloc, 

s'han plantejat com la solució més àgil i ràpida per donar cobertura a actuacions, 

públiques i privades, en aquesta matèria. Per a això, aquests plans s'han armat de les 

següents atribucions: 

a) Un procediment abreujat de tramitació i de fase única, que segueix el següent 

procés seqüencial (article 3 de la Llei 6/2009): elaboració é informe del Ajuntament i 

Cabildo Insular; Informació Pública i Informe favorable de la Comissió d'Ordenació del 

Territori i Medi Ambient de Canàries; aprovació pel Govern de Canàries i incorporació 

a l'instrument de planificació territorial i de plantejament urbanístic com a modificació 

dels mateixos en l'àmbit territorial en qüestió. 

b) Queden exclosos del procediment d'avaluació ambiental estratègica prevista en la 

Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes en el medi ambient, que preveu l'article 24.2.b) del Reglament de 

Procediments dels Instruments d'Ordenació del Sistema de Planejament de Canàries 

(Decret 55/2006), en considerar la seva limitada transcendència territorial i ambiental 

en coherència amb l’establert al respecte en el artículol5.3 de la Llei 6/2009; això ha 

passat amb els Plans de Puerto del Carmen (Boletín Oficial de Canàries nº 55, de 16 

de març de 2011), Corralejo i Costa Teguise (Boletín Oficial de Canàries nº 209, de 24 

d'octubre de 2011). Aquesta decisió agilitza la seva aprovació. 

c) Les actuacions particulars relatives a projectes de substitució o remodelació 

edificatòria incloses en aquests plans queden exceptuats de la llicència municipal pel 

corresponent ajuntament, limitant-se al règim de comunicació prèvia. Això no suposa 

que quedin exemptes del compliment del tràmit de cooperació interadministrativa 

d'actuacions amb rellevància territorial previst en l'article 11 del Text refós de la Llei 

d’Ordenació del Territori. 

d) El contingut substantiu d'aquests plans s'ha plantejat que sigui breu i clar, limitant-se 

a una documentació informativa (memòria descriptiva i justificativa) i una altra 

prescriptiva (normativa-fitxer urbanístic d'intervencions, plànols d'ordenació, estudi 

econòmic, quadre de pressupostos i convenis urbanístics). 

e) La redacció i tramitació d'aquests plans s'ha encarregat a l'empresa pública Gestió i 

Planejament Territorial i Mediambiental (GesPlan), per tal d'agilitzar la seva redacció i, 

sobretot, els convenis urbanístics que comporten. 
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En segon lloc, aquests plans adquireixen la capacitat de modificar i desplaçar les 

determinacions dels instruments vigents de planificació territorial, i, per tant, dels Plans 

insulars d'Ordenació i dels Plans Territorials Especials d'Ordenació Turística Insular 

preveu la Llei 19 / 2003 i que han de desenvolupar les determinacions en matèria 

d'ordenació turística que preveu aquells, i del planejament urbanístic (plans generals 

d'ordenació) en virtut del procediment cautelar que preveu l'article 47 del Text refós de 

la Llei d’Ordenació del Territori en els casos en què els projectes de renovació dels 

espais privats i públics no es trobin previstos en els mateixos o siguin contraris a les 

seves determinacions. Es tracta, doncs, d'una mesura dirigida a evitar que la urgència 

en emprendre determinats projectes de renovació depengui del seu encaix en els 

corresponents instruments de planejament urbanístic. 

En tercer lloc, aquests plans de Modernització, Millora i Increment de la Competitivitat 

responen a la imperiosa necessitat d'articulació dels múltiples i diferents estudis i 

documents que, en la majoria dels casos, s'han formulat en els àmbits territorials 

d'aplicació dels mateixos. Així, aquests plans serveixen per prioritzar les actuacions 

previstes, així com per formalitzar els criteris d'intervenció establerts a la DOT 3 i en la 

Llei 6/2009. Per tant, aquests plans es plantegen com els marcs integrats, 

organitzatius, executius, de planificació i complementaris amb els instruments de 

desenvolupament del planejament urbanístic aprovat o en formulació, així com 

coherents amb el "Document d'Estratègia". 

En quart lloc, aquests plans van a suplir tant l'absència o escassa aplicació dels Plans 

Territorials Especials d'Ordenació Turístic Insular aprovats, com la falta del 

corresponent instrument de planejament urbanístic. 

 

Un altre aspecte clau de les intervencions per la millora de les àrees turístiques 

madures, te que veure habitualment amb les intervencions en els espais públics. 

L'actitud de l'administració municipal de crear nous espais turístics com a estratègia de 

rejoveniment de les àrees consolidades en detriment d’intervenir en les existents ha 

provocat una deficitària inversió en els espais públics, o en el millor del caos, uns 

nivells i formes poc adequades d’aquests. 

La renovació dels espais públics resulta una operació absolutament indispensable i 

indissoluble de les actuacions en els privats (edificats), ja no només perquè les fa 
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viables, o almenys, més visibles, sinó perquè les afavoreix, alhora, que constitueixen 

inversions que expressen l'interès i el compromís de les administracions públiques per 

evitar o frenar el declivi de les àrees turístiques madures. 

El Govern de Canàries va prendre cartes en l’assumpte al aprovar el 6 de setembre de 

2001 un Pla d'Infraestructures i Qualitat Turística (2001-2006), que, en virtut del que 

estableix la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de Modificació del Règim Econòmic i Fiscal de 

Canàries, es va plantejar com un Pla Especial d'Infraestructures en les àrees 

turístiques que havia de servir de base per a un programa d'inversions públiques. 

Els esforços en aquest sentit es van multiplicar després de la signatura del Acord per 

la Competitivitat i la Qualitat del Turisme a Canàries 2008-2020, i, sobretot, amb un 

dels seus resultats concrets, l'anomenada Estratègia de Millora d'Espais Públics 

Turístics de Canàries (2009 -2013). Amb una dotació pressupostària total per part del 

Govern de Canàries de més de 129 milions d'euros, als quals s'havien d’afegir una 

aportació anual del 40-50% per part dels respectius Cabildos Insulars i d'un 10% dels 

municipis, es tracta d'un pla plurianual d'inversions dirigides, tant a operacions de 

rehabilitació dels espais públics de les àrees turístiques consolidades de Tenerife, 

Gran Canària, Fuerteventura i Lanzarote, com al finançament de projectes turístics 

d'interès insular en les anomenades illes verdes (La Palma, El Hierro i La Gomera). 

Malgrat les bones intencions, i tal com es desprèn del llistat d'obres i actuacions del 

Pla d'Infraestructura i Qualitat Turística de cada illa, de manera general, s’han 

desplegat nombrosos projectes que tenen més un caràcter pal·liatiu o de maquillatge, 

doncs es dirigeixen més a cobrir els dèficits infraestructurals en els espais públics, així 

com a procedir al seu manteniment, que a aconseguir un veritable canvi estructural en 

el marc d'una estratègia a mig o llarg termini d'adaptació de la destinació als nous 

requeriments de la demanda. 

Aquests projectes s'estan executant de manera puntal i de forma inconnexa, mancant 

el seu necessari caràcter sistèmic i integral. Així mateix, no hi ha projectes singulars, 

que aportin personalitat i identitat a les àrees turístiques. 

L'estratègia de Millora d'Espais Públics Turístics de Canàries ha rebut un important 

suport financer a través de la iniciativa de Modernització de Destinacions Turístiques 

Madures regulada pel Reial Decret 1916/2008, de 21 de novembre, aprovada pel 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

101 

Govern d'Espanya en el marc del Pla de Turisme Espanyol Horitzó 2020-Pla del 

Turisme Espanyol 2008-2012. 

 

Finalment des del punt de vista de la governança turística, resulta rellevant destacar 

les escasses estructures organitzatives que s'han creat per fer front a la renovació de 

les àrees turístiques madures de Canàries. Això suposa una contradicció amb un dels 

pilars que comencen a consolidar-se com bàsics en els processos de reconversió de 

destinacions turístiques, la necessitat que l'opinió i el consens dels diversos agents i 

receptors (stakeholders), entesos com a grups d'interès o actors estratègics, 

s'incorpori als processos de presa de decisions públiques. 

El conveni per a la constitució del Consorci Urbanístic del Puerto de la Cruz es va 

subscriure el juliol de 2010 per part de la Secretària d'Estat de Turisme, el Govern de 

Canàries, el Cabildo de Tenerife i l'Ajuntament de Puerto de la Cruz. Com en el cas de 

Platja de Palma, es tracta d'un instrument dirigit a fixar un sistema de regles que 

marquin les pautes d'interacció de les administracions públiques (estatal, autonòmica, 

insular i local); enforteixin la seva capacitat per transformar les demandes o 

preferències en polítiques i accions concretes; pautin la seva interrelació en un sistema 

d'organització, no jerarquitzat, que afavoreixi la cooperació interadministrativa; i 

potenciïn la presa de decisions col·lectives i la resolució de les seves divergències en 

un escenari de governança clar i ben estructurat. 

Així mateix, han de possibilitar la creació d'un marc de col·laboració públic-privat en la 

gestió de les accions a implementar, obrint canals de participació per al sector 

empresarial, creant grups de decisió que facilitin la formulació i implementació de les 

accions en el menor temps i amb els esforços més eficients possibles. Alhora, han de 

servir per identificar les prioritats i dissenyar de forma participativa i consensuada el 

conjunt de projectes en matèria de rehabilitació dels espais públics, definint, a més, un 

sistema d'inversions adequat i d'acord amb els nivells de finançament de cada 

administració pública competent. 

La renovació de les àrees turístiques madures s'ha convertit en un element estructural 

de la política turística de Canàries. Per això, el Govern de Canàries ha optat per un 

intervencionisme reglamentista en lloc d'una desregulació liberalitzadora, i, per tant, 

per procediments tradicionals de dalt a baix (top-down), en lloc de triar un model de 
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baix a dalt (bottom-up), i, per tant, la via del consens, la participació i la implicació del 

major nombre d'agents institucionals, econòmics i socials. 

 

Pel seu interès especial i per la seva relativa similitud amb la definició dels PIAT 

dedicarem a continuació un apartat específic als Plans de Modernització, Millora i 

Increment de la Competitivitat que s’estan realitzant a Canàries. 
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3.1. PLANS DE MODERNITZACIÓ, MILLORA I INCREMENT DE LA 
COMPETITIVITAT 

Els Plans de Modernització, Millora i Increment de la Competitivitat del sector turístic 

de Canàries (PMM) complementen i, si escau, substitueixen les determinacions 

urbanístiques vigents, a fi de fer viable la renovació urbana i arquitectònica (sense 

possibilitat de classificar o desclassificar sòl). Si els plans municipals no estan adaptats 

a les "Directrius d'Ordenació General del Turisme de Canàries" (Llei 19/2003), els 

PMM podran preveure determinacions no contemplades per ells o alterar-los. 

Aquests plans neixen de la voluntat de ser executius i immediats, i per tant han d’estar 

molt detallats i justificats. Han de definir uns àmbits d'actuació i una sèrie 

d'intervencions privades i altres intervencions públiques. El que pretenen és 

fonamentalment canviar el model turístic cap a un de major qualitat i més sostenible. 

Per a això es plantegen un seguit d'intervencions en l'espai públic que parteixen d'una 

estratègia comuna (cada PMM té les seves estratègies i el seu model turístic a 

aconseguir); també es defineix un àmbit i unes intervencions privades molt localitzades, 

per fer d'aquestes un "catalitzador". Es tracta, un cop executades, de poder avançar 

cap al model turístic desitjat impulsant la demanda d'aquest que ja s'està implantant en 

llocs estratègics. Aquestes intervencions tenen un caràcter immediat; el propi PMM 

defineix uns terminis d'execució (sol·licitud de llicència en el termini d'un any des de 

l'entrada en vigor del PMM). Es tracta, per tant, de plans que possibiliten els processos 

de renovació per facilitar el canvi de model de ciutat turística. 

Dels 19 PMM previstos, a data de 2015 s'han aprovat 13, 5 estan en tràmit i 1 en 

redacció. El quadre següent comptabilitza el nombre d'intervencions privades que o bé 

estan executades o tenen sol·licitud de llicència. Per exemple, a Maspalomas veiem 

com hi ha 34, per la qual cosa cal suposar que els agents estan duent a terme una 

extensa renovació i modernització del teixit turístic existent). 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

105 

 

 

A tall d'exemple, estudiarem dos casos amb major detall, per tal de poder entendre la 

metodologia i com es materialitzen les estratègies inicials. Els casos escollits són 

Corralejo (població resident + població turística) i Maspalomas Costa Canaria 

(població essencialment turística). 
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3.2. PLA DE MODERNITZACIÓ, MILLORA I INCREMENT DE LA 
COMPETITIVITAT DE CORRALEJO 

Es tracta d’un Pla d’intervenció immediata amb una estratègia, un model de ciutat 

turística a seguir i unes intervencions (públiques i privades) clares i ben delimitades 

per aconseguir impulsar el model desitjat en un curt període de temps. 

Les dades bàsiques son 

- 24.294 places turístiques (26% de tota la illa de Fuerteventura) 

- 22.351 habitants de població resident 

- Es proposen hotels (44,36 m2 sostre/plaça) i apartaments (47,62 m2 de sostre/plaça) 

- El 58,08% de l'oferta turística hotelera és de baixa categoria (1, 2 i 3 estrelles) 

- Densitat mitjana de 28,19 hab/ha 

- Distància des de l'aeroport 40 km (taxi, autobús, turisme) 

- Pel que fa a la restauració (52,83% bars, 7,09% cafeteries i 38,92% restaurants) 

- Alta rotació laboral i baix perfil formatiu dels professionals 

L’objectiu bàsic és activar un nou model, oferint experiències al visitant; rehabilitar, 

renovar, equipar, vincular i proporcionar nous focus d'activitat; cercar un espai urbà 

obert, continu i fluid; una ciutat turística bolcada a l'exterior i amb identitat pròpia. 
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El model proposat és d’una ciutat turística entre dunes, i per això es projecta l'espai 

públic recuperant la imatge de les dunes. 

Respecte a les intervencions en l'àmbit privat i públic, es prioritzen les de curt i mitjà 

termini, i entre elles les que suposen: 

- L’increment de la rendibilitat de l'activitat turística (augment de la despesa mitjà per 

estada, en comptes de l'increment del nombre de visitants). 

- El benefici de la població resident (impuls activitats amb més generació d'ocupació i 

vinculació amb empreses locals). 

- La diversificació de l'oferta, dels valors autòctons, de la diferenciació 

- L’adaptació i millora de l'oferta actual 

- La gestió integral de la destinació turística 

- La conservació dels recursos naturals insulars 

Es plantegen els següents objectius: 

- Una Ciutat Turística amb qualitat i Identitat 

- Desenvolupar l'espai públic 

- Intervenir, reordenar i rehabilitar l'espai privat 

- Identitat fonamentada en les singularitats del nucli 

- Estimular el desenvolupament de la cultura empresarial 

- Crear un clúster de la ciutat turística 

I les següents estratègies d'intervenció: 

- Creació d'una identitat basada en singularitats: 

• Connectar el mar amb el Parc Natural de les dunes (transformar el model) 

• Mobilitat, aparcaments pròxims estació autobusos i casc antic 

• Nou Passeig Marítim (no existeix un element de vora habilitat per a l'ús públic en 

el tram de costa de l'àmbit d'actuació, uns 2,8 km) 

- Incentivar la rehabilitació i renovació de l'espai privat 

- Renovar l'espai urbà que sustenta l'activitat turística i posar-lo en relació a l'entorn 

natural que l'envolta 

Pel que fa a les densitats, tot tenint definida la general a Canàries en 60 m2 de sostre 

per plaça; i la del Pla Insular de Fuerteventura, que proposa entre 90 i 120 m2 per 

plaça; s’opta a Corralejo per 90 m2 de sostre per plaça. 
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- El Decret 10/2001 del 22 de gener estableix en el seu article 5.2 una reducció de 

l’estàndard mínim fins a 50 m2/plaça, si es fan equipaments i espais lliures al menys 

amb 50 m2 per plaça. 

- Així, per els actuals hotels es demanen 44,36 m2 per plaça; 47,62 m2 

per els actuals apartaments i 46,95 m2 globals per plaça. 

  

Per tal de justificar el càlcul de l’edificabilitat proposada, s’argumenta que l’actualment 

permesa no respon a les necessitats, ni té la flexibilitat necessària per dur a terme la 

necessària rehabilitació i millora dels serveis turístics. Per tal d’establir les noves 

edificabilitats es segueix el següent procediment: 

1) S’analitzen tots els establiments turístics de cada zona i la edificabilitat assignada 

segons normativa vigent 

2) S’estableixen els següents paràmetres: 

Ualj (Unitats d'Allotjament) 

Plz (places d'allotjament) 

Ple (places extra en unitats d'allotjament) 

Sc (Superfície construïda necessària) 

3) S’estableixen igualment un estàndards turístics segons el Decret 142/2010, on 

s'aprova el "Reglament de l'Activitat Turística d'Allotjament" 

E1, E2, E3 requeriments de superfície útil de les unitats d'allotjament 
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Sc = ((Ualj x E1) + (ple x E2) + (plz x E2)) * k 

Estàndards en superfície útil. 

Sc = Superfície construïda 

K = 15% (k = 1,15), passar de superfície útil a superfície construïda 

4) Es determinen les parcel·les i zones on es poden construir allotjaments turístics: 

Extensiva = 0,28 m2/m2, PB + 1 

Semi-intensiva = 0,34 m2/m2, PB + 2 

Estàndards del Decret 142/2010, 4 d’Octubre: 

Extrahoteler 4* = 0,43 m2/m2 

Hoteler 4* = 0,30 m2/m2 

Pel que fa a les edificacions previstes en el planejament vigent que impedirien la 

rehabilitació de gran part dels establiments, es desconsideren, augmentant la 

categoria i mantenint el nombre de places autoritzades. 

El càlcul de la edificabilitat necessària per possibilitar la rehabilitació integral dels 

establiments turístics del PMM dona els següents resultats: 

Zona extensiva (extrahotelera) = 0,72 m2/m2 i semi intensiva (hotelera) = 0,60 m2/m2 

Per tant: Zona extensiva = 0,72 m2/m2 - 0,28 m2/m2 = 0,44 m2/m2 

0,44 m2/m2 x (A) = Z, on A = m2 sòl zona extensiva 

Zona semi intensiva: 0,60 m2/m2 - 0,34 m2/m2 = 0,26 m2/m2 

0,26 m2 / m2 x (B) = I, on B = m2 sòl zona semi intensiva i (Z + I)/(A + B) = 0,404 m2/m2 

Per fer viable la rehabilitació integrada dels establiments d'allotjament turístic 

l'augment màxim d'edificabilitat permès pel PMM es fixa en 0,40 m2/m2 pel que fa a 

l'edificabilitat pel planejament urbanístic vigent. 

Però per mantenir les característiques de l'entorn i la imatge de la destinació, es 

planteja no augmentar el nombre de plantes sobre rasant, de manera que l'augment 

d'edificabilitat es pot materialitzar en una planta sota rasant sempre que les condicions 

i les cotes del terreny de els espais lliures interiors de la parcel·la ho permetin. 
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El nombre de places d'allotjament no és objecte d'aquest PMM. 

Pel que fa a les intervencions es proposen les següents: 

Espai privat: 

- Intervenció comercial 

- Intervencions en establiments d'allotjaments 

- Intervencions mixtes 

Espai públic: 

- Vies de primer ordre 

- Vies de segon ordre 

- Vies de tercer ordre 
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Quant al Programa d'Actuació (a curt, mitjà i llarg termini) es planteja el següent: 

Pel que fa a l’espai privat es cerca la compatibilitat de les accions amb el planejament 

vigent. Hi ha projectes de rehabilitació d'establiments turístics que pretenen canviar de 

modalitat extra-hotelera a hotelera i no podien pel planejament vigent i ara se’ls 

autoritza. 

Edificabilitat = Edificabilitat inicial + 0,40 m2/m2 

Edificabilitat inicial = Edificabilitat planejament vigent 

0,40 m2/m2 = Incentiu per substitució, rehabilitació o millora, però tan sols aquelles 

parcel·les incloses en el Programa d'Actuació. 

D'aquest 0,40 m2/m2, el 15% constitueix l’aprofitament Urbanístic per a l'Administració i 

el 85% restant és un incentiu per la renovació. 

 

Quant als terminis d’execució, es preveu el següent: 

Sol·licitud de llicència en el termini d'un any des de l'entrada en vigor del pla. 

Per rehabilitació i millora (Llei de mesures urgents en matèria d'ordenació territorial per 

a la dinamizació sectorial i l'ordenació del Turisme, articles 13, 14 i 15): prèviament 

declarat pel consell competent en situació de deterioració o obsolescència, i un cop 

comprovada la suficiència de l'actualització projectada, a partir de quatre estrelles i 

tres claus. No s’accepta la rehabilitació d'hotel a apartament. 

• 100% places autoritzades planejament vigent + 50% places autoritzades planejament 

vigent, per reforma integral hotels mínim 4 * 

• 25% places autoritzades + 100% places autoritzades per reforma integral 

apartaments mínim 3 claus 

• 100% places autoritzades + 25% places autoritzades per increment de grau 

addicional. És a dir: 

• Apartaments per reforma a 3 claus un 25% 

• Apartaments per reforma de 3 a 4 claus un 25% + 25% per pujar de categoria = 50% 

• Apartaments per reforma de 3 a 5 claus un 25% + 50% per pujar de categoria = 75% 

• Hotel per reforma a 4 estrelles un 50% 

• Hotel per reforma de 4 a 5 estrelles un 50% + 25% per pujar de categoria = 75% 

L'increment no pot superar el 100% de les places permeses. 
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En el cas de substitució de la planta d’allotjament que el planejament determini 

sobresaturat, i per a la qual la reforma interior que contempli faci necessària la 

deslocalització o trasllat d'aquelles edificacions i usos del seu actual emplaçament, es 

poden autoritzar nous aprofitaments turístics en la quantia següent: 

• Si el propietari cedeix a l'administració els terrenys per a l'ús públic, lliures de 

càrregues i la nova implantació d’allotjament es porta a terme en sòl ja classificat com 

a urbanitzable, sectoritzat i ordenat, o sòl urbà categoritzat com a ús turístic: 3 places 

d'allotjament per cadascuna de les substituïda (de categoria no inferior). 

• Si el propietari no cedeix a l'administració els terrenys per a l'ús públic, lliure de 

càrregues, però el sòl es destina a oferta d'allotjament complementària del sector 

turístic la qual implantació s’hagi definit en el planejament insular com d'interès per a 

l'àrea en qüestió, la quantia serà de 2 places d'allotjament per cadascuna de les 

substituïdes (categoria no inferior). 

Si els nous allotjaments augmenten de categoria en relació als substituïts, es podrà 

incrementar una plaça per cadascuna substituïda. 

Les noves peces d’allotjament no podran tenir categoria inferior a 4 estrelles als hotels, 

ni de 3 claus en els apartaments turístics, i hauran de disposar d'equipaments d'oci 

esportius, culturals o de salut. 

Per oferta complementària s’estableix: 

- Places substituïdes x 3 (superior categoria) 

- Places substituïdes x 2 (igual categoria) 

Per cessió ús públic s’estableix: 

- Places substituïdes x 4 (superior categoria) 
- Places substituïdes x 3 (igual categoria) 

 

Pel que fa a l’Estudi Econòmic i Financer es planteja avaluar les actuacions públiques i 

les possibles fonts de finançament; establir incentius i mesures per a la renovació i 

rehabilitació de la infraestructura i edificis turístics, tot considerant un mòdul de 

valoració del m2 de sostre per plaça turística: 588 € / llit 
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3.3. PLA DE MODERNITZACIÓ, MILLORA I INCREMENT DE LA 
COMPETITIVITAT DE MASPALOMAS-COSTA CANARIA 

Aquest PMM cobreix un àmbit urbà-turístic de San Agustín, Playa del Inglés i 

Maspalomas, amb una extensió de 2.276 ha; 80.000 places en explotació, el que 

suposa el 60% de l'illa de Gran Canaria i el 20% de la Comunitat Autònoma de 

Canàries. 

La modalitat turística predominant és la extra-hotelera (amb sis establiments extra-

hotelers per cadascun d’hoteler), tot diferenciant apartaments (entrada comuna) i 

bungalows (entrada independent). Força de les places d’allotjament presenten un grau 

d'obsolescència i deteriorament notable. Del total de 121.658 places d'allotjament, 

només hi han 99.222 actives, 35.650 hoteleres i 63.572 extra-hoteleres. 

El PMM aposta per una ciutat turística de qualitat i identitat, a través del 

desenvolupament de l'espai públic; d’intervenir, reordenar i rehabilitar l'espai privat; de 

crear una identitat fonamentada en les singularitats del nucli; d’estimular el 

desenvolupament de la cultura empresarial a través d’un clúster de l'activitat turística. 

 

El diagnòstic realitzat destaca alguns trets bàsics: 

Atractius: Reserva Natural Especial de les Dunes de Maspalomas, algunes de les 

millors platges de la illa, i desembocadura de barrancs. 

Unitats ambientals: espai edificat (àrea urbà-turística i front litoral), unitats de suport 

territorial (grans eixos de connectivitat i elements de la trama urbana, àrees 

periurbanes de transformació, grans eixos ambientals i unitats amb domini d'elements 

naturals, franja litoral). 

Falta d'execució i connectivitat entre espais lliures: 

- Manca d'activitat i d’elements de mobiliari urbà 

- Barreja d'usos, coexistència residencial i turístic que dóna lloc a problemes 

- Obsolescència dels allotjaments 

- Passeig marítim amb deficiències i escassetat d'accessos a la platja 

 

A partir d’aquí es planteja les següents línies estratègiques: 
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Introduir la natura a la trama urbana, que actuï com a reflex evocador de l'entorn. 

D'aquesta manera el propi paisatge urbà guiaria al turista cap a diferents entorns que li 

permetin viure experiències completes de mar i muntanya. 

Selecció d'accions amb capacitat de regeneració.  

Aposta per l'espai públic i la seva connectivitat, per una xarxa de connexions i 

relacions entre les parts, agrupant i associant els àmbits pròpiament turístics, espais 

heterogenis, amb els espais i elements naturals, mar, dunes, muntanyes... 

Sistema de relacions, creació d'una identitat basada en les singularitats, valors 

naturals, idea d'una destinació turística equipat i de qualitat. 

Recuperar la competitivitat de Maspalomas Costa Canaria com a destinació turística. 

rehabilitació integral de la destinació que aconsegueixi canvis en el model turístic. 

Aposta per activitats complementàries, nous productes turístics, per la qualitat dels 

serveis, varietat d'experiències, donada la important repercussió que tenen en el 

conjunt de l'àmbit les accions empresarials individuals.  

Dissenyar una oferta del destí, amb recorreguts entretinguts, diversos atractius, un 

clúster turístic (empreses similars que cooperen per millorar la competitivitat). 

Estratègies de gestió i execució, canvis de requeriments de la demanda, deteriorament 

i obsolescència dels establiments turístics, necessitat de renovar la planta d'allotjament 

i els equipaments turístics. 

Possibilitar la substitució d'establiments obsolets per altres de major qualitat i categoria. 

Actuacions de dotació impulsades per la iniciativa privada. 
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Per estimular la iniciativa privada es plantegen incentius com places addicionals, 

increments edificabilitat i canvis d'usos. 

Es proposa treballar sobre la ocupació i la renovació, tot distingint la ocupació permesa 

pel planejament vigent, la real de les parcel·les, l’actual (ocupació assignada PGOU = 

12%) i la final = ocupació planejament + 12%, sense detriment del compliment dels 

estàndards de qualitat dels complexos. 

Per definir la edificabilitat necessària per a realitzar la rehabilitació integral dels 

establiments augmentant, si escau, la actual, es tenen en compte els següents 

paràmetres: 

Ua: Unitats d'allotjament 

Pa: Places d'allotjament 

Pe: Places extra en unitats d'allotjament 

E1, E2. E3 reglament de l'activitat turística d'allotjament 

Scn = ((Va x E1) + (Pe x E2) + (Pa x E3)) x k essent K = 1,20 

S'obté per extra-hoteler de 3 * = 0,67 m2/m2, de 4 * = 0,95 m2/m2; hoteler de 4 * = 0,76 

m2/m2 i de 5 * = 0,64 m2/m2 

Edificabilitat necessària - edificabilitat assignada = 0,378 m2/m2 

Augment d'edificabilitat màxim PMM = 0,40 m2/m2 

 

El PMM planteja una visió àmplia de diferents aspectes dels problemes detectats, 

possibilitar el assoliment dels objectius de la renovació i requalificació dels àmbits 

d'activació. Es tracta de incentivar i possibilitar la renovació i millora dels establiments 

turístics, amb un enfocament més temàtic que geogràfic, atenent a problemes d'escala 

urbana com la continuïtat de fluxos i la integració de la platja amb la ciutat turística. 

Per aixó es proposen un conjunt d'accions, cercant la seva coordinació, per aportar 

una imatge unitària, coherent i adaptada a les característiques de l'entorn. Aquestes 

accions, establir prioritats a curt, mig i llarg termini. 

Als projectes d'iniciativa privada se’ls demana que provoquin sinergies que fomentin la 

renovació i la rehabilitació d'altres establiments per adaptar-se al nou model de ciutat 

turística. 
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Pel que fa a les intervencions a l'espai privat, es proposa la reconversió i renovació 

dels complexos turístics, la millora de l'oferta complementària turística, i la regeneració 

de l'oferta comercial. 

L’increment d'edificabilitat (allà on s'especifiqui) es podrà materialitzar sobre rasant + 1 

planta. Es determinen quines zones del nucli turístic són susceptibles d'aquest incentiu 

i amb quina finalitat, i s’Integren les altures en els tres eixos principals, en tant que es 

conserven en contacte amb les vores naturals (dunes i barrancs). 
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En la normativa es defineixen molt bé les classes de usos, així com la edificabilitat i 

ocupació per a cadascuna de les parcel·les incloses en l'àmbit d'actuació del PMM. 

Els terminis d'execució per als projectes que s'acullin als incentius es recullen al 

quadre següent: 

 

 

Per establir incentius i mesures per a la renovació i rehabilitació de les infraestructures 

i la planta d’allotjaments turístics, es plantegen els següents valors de repercussió del 

sòl: 

Comerç i lleure: sector Meloneras, Maspalomas, Camp de Golf i Camp Internacional. 

1.638 €/m2, resta de zones 589,59 €/m2. 

Bungalows: Platja de l'Anglès, Sant Agustí, Els Rucs i Badia Feliç 1.479 €/m2; Camp 

Internacional, Camp de Golf i Maspalomas. 810 €/m2 

Ús turístic, apartaments sector Playa del Inglés 614 €/m2, San Agustín, Badia Feliç i 

Maspalomas. 890 €/m2 

Ús turístic hoteler. 1.053 €/m2 
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El PMM proposa les següents intervencions a l'espai públic: 

- Sistema verd (SV): Carrers en el sistema verd, generant la percepció d'un ambient 

natural que evoqui l'entorn muntanyenc que envolta la ciutat turística (amb reflexos 

d'aquesta naturalesa, paviments naturals, arbrat). 

- Sistema d'activitat (SA): Reclama un punt de confluència i reunió d'elements públics, 

amb referents espacials, que ajudin a l'orientació. 

- Sistema costaner (SC). Recrear un ambient bolcat al mar i a les dunes, i natural com 

a reflexos d'un entorn més àrid. 
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4. TRES EXPERIÈNCIES CONTRAPOSADES A LA COSTA DE LLEVANT 

Interessa en aquest apartat comparar tres tipus d’experiències contraposades, per les 

interessants conseqüències que es poden derivar per el cas de Mallorca: la primera 

perquè sembla contradir el model del cicle de vida de Butler, i les altres dues perquè 

suposen apostes confrontades, la primera d’orientació més clàssica, però que mostra 

els límits i fracassos de determinades propostes, i la segona, que amb caràcter més 

innovador, permet albirar una interessant tendència de futur, amb força possibilitats 

d’èxit. 
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4.1. BENIDORM, UNA DESTINACIÓ QUE ES RESISTEIX AL DECLIVI 

Força autors coincideixen en considerar que si existeix una destinació turística madura 

per excel·lència, aquesta és Benidorm. Però interessa valorar com aquesta s’ha 

comportat respecte al que suposaria el seu encaix en el model del cicle de vida de les 

destinacions turístiques, doncs constitueix un veritable paradigma 

La teoria de Richard Butler i les seves successives reinterpretacions han introduït un 

biaix determinista en les anàlisis sobre l'evolució de les destinacions litorals madures 

que té un clar reflex en la tesi del declivi irreversible de Knowles i Curtis aplicada a les 

destinacions de sol espanyoles de segona generació, aquelles que van iniciar el seu 

desenvolupament en els anys seixanta i que avui constitueixen destinacions madures. 

Aquesta tesi es fonamenta, entre altres factors, en la pèrdua d'atractiu de les 

destinacions com a conseqüència de les motivacions de la demanda, en l'aparició de 

noves destinacions competidores, i en la contracció de la demanda espanyola com a 

conseqüència de l'increment dels viatges a l’estranger. 

Diversos autors expressen, segurament amb massa rotunditat, que els programes de 

requalificació de l'oferta públics i privats, només retardaran un declivi que té caràcter 

irreversible. 

Preocupada per una situació força estesa, la mateixa Comissió Europea va encarregar 

l’any 2002, un estudi per a la detecció de destinacions turístiques en declivi, definides 

com aquelles que posseeixen una determinada tradició turística, però que es 

caracteritzen per seguir una o diverses pautes negatives, relacionades amb la 

disminució del flux de visitants, el deteriorament dels elements que definien la qualitat 

de la destinació, les dificultats per garantir un turisme sostenible o la influència de 

factors exògens. 

Agarwal (2002; 2005), en el marc de la teoria de la reestructuració productiva, 

considera el declivi de les destinacions com el resultat de la interacció de forces 

internes (que disminueixen la competitivitat de la destinació) i externes (que 

intensifiquen la competència}, procés d'interacció global-local en què defensa la 

importància de les condicions i de les accions locals per modificar els efectes dels 

processos regionals o globals, d'acord amb la naturalesa glocal dels processos de 

desenvolupament turístic. 
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D'altra banda, la intensificació i les noves fórmules de mobilitat internacional (Sheller i 

Urry, 2004; Williams i Hall, 2002) afecten destinacions consolidades que, en general, 

han participat de fenòmens com l'assentament de residents estrangers i que, 

actualment, absorbeixen fluxos laborals amb caràcter temporal i definitiu, a més 

d'altres fluxos per motius d'oci, com els corresponents a estades curtes derivades de la 

major accessibilitat aèria provocada per la implantació de companyies aèries de baix 

cost. 

És a través de l'impuls d’un projecte urbà com la pròpia activitat turística arriba a tenir 

un efecte clau per a la millora de la qualitat estètica i ambiental del destí, a més 

d'altres factors que afecten a la seva competitivitat en l'atracció de visitants. Es parla 

així de nous reptes des de la perspectiva de l'escena urbana que no només suposen 

millorar la ciutat per al turista sinó la qualificació de l'entorn quotidià i de relació de les 

persones que habiten i viuen a la ciutat. 

La importància de les respostes locals als processos globals confereix indubtable 

interès als estudis centrats en destinacions específiques, com a via de contrast de 

models teòrics i com a font de nous criteris i perspectives d'anàlisi. Per aquesta raó, 

convé remarcar aquells aspectes més rellevants de Benidorm en el context de les 

teories i models evolutius de l'espai turístic: 

• La singularitat del model urbà concentrat i turístic d'especialització hotelera, així com 

les economies d'escala que genera la massa crítica de l'oferta d'allotjament i oci, com 

a avantatge competitiu de la destinació. 

• La relació directa entre els cicles econòmics i els seus efectes sobre els mercats i les 

fases d'evolució de la destinació. 

• La capacitat de renovació hotelera, facilitada per l'estructura de la propietat, els 

incentius públics i la normativa urbanística. 

• Els canvis en la morfologia urbana i en la tipologia dels establiments turístics al llarg 

de l'evolució de la destinació. 

• La compatibilitat del turisme de masses amb la gestió sostenible de determinats 

vectors ambientals (cicle hídric, consum de sòl, mobilitat urbana, etc.) que afecten el 

càlcul de la capacitat de càrrega de la destinació. 

• L'incipient desenvolupament de productes diferenciats, orientats a públics diversos, 

dins d'un mateix destí. 
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• El limitat abast d'operacions de rejoveniment com la creació del parc temàtic Terra 

Mítica, que contrasta amb l'influx positiu del procés generalitzat de modernització 

hotelera. 

 

El model de ciutat d'oci de Benidorm és un exemple paradigmàtic de la capacitat del 

turisme, com a nova funció productiva, de transformar el territori i de crear una nova 

dinàmica econòmica intrínsecament unida a un model d'organització espacial, propi de 

les grans destinacions del turisme de masses mediterrani. Es tracta d’una destinació 

turística de nova creació, que adquireix naturalesa urbana, com demostra la seva 

primacia en la jerarquia urbana a escala comarcal, i les principals peces 

arquitectòniques que s'han dissenyat per allotjar turistes i satisfer expectatives i 

necessitats dels visitants. Com a nou espai urbà, la seva peculiar configuració 

urbanística, marcada per una considerable densitat i l'alçada dels edificis, és una de 

les claus que permeten entendre la dinàmica d'una veritable ciutat d'oci, sorgida a 

partir d'un petit nucli mariner, com a resultat de l'aplicació de un model de planejament 

municipal, és a dir d'una iniciativa pública local, aprovat inicialment en 1956 i modificat 

parcialment en 1963. Aquest Pla General va ser el marc per a l'organització d'usos del 

sòl, tipologies d’edificis i aprofitaments urbanístics, basat en la delimitació d'àrees de 

creixement, entre les quals destaca especialment el disseny i traçat de l'eixample de la 

Platja de Llevant, la peça de la trama urbana que li confereix la seva imatge més 

singular com a model d'urbanització d'alta densitat i verticalitat de l'edificació, resultat 

de l'alliberament de les altures en el que inicialment va pretendre ser una ciutat jardí. 

La primera fita com a ciutat turística és, doncs, la seva pròpia conformació urbana i 

l'adaptació de les tipologies arquitectòniques a la realitat del mercat que propiciava el 

turisme de masses organitzat per operadors internacionals. És així com es consolida 

de manera progressiva, durant la dècada dels seixanta, l’anomenat eixample de 

Llevant, mitjançant torres d'apartaments i edificis dedicats a ús hoteler, reservant els 

espais accessibles des de la via pública a la ubicació de comerços i oficines. El 

creixement sota la forma d'edificació densa de la planta d'allotjaments i del sistema 

d'activitats recreatives que garanteixen l'animació, es recolza en la gran icona, les 

platges, que justifiquen la imatge i projecció de la ciutat d'oci al llarg d'una primera 

etapa que, superada la crisi de mitjans dels setanta, es manté sense grans canvis fins 

als vuitanta. 
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Plànol de qualificació urbanística del PGOU 1958. 

Font: Benidorm, Ciudad Nueva. Mario Gaviria. 1977 

 

Durant la dècada dels vuitanta, els efectes del context internacional i l'aparició de 

noves destinacions competidores en el mercat de sol i platja, a més d'induir canvis en 

la promoció de Benidorm, són els factors que impulsen, un cop més des de la iniciativa 

pública local, a realitzar actuacions en matèria urbanística per afermar el seu lideratge. 

La corporació del moment decideix emprendre un ambiciós projecte amb la 

urbanització del barranc de l'Aigüera, una llera natural que travessa part de l'estructura 

urbana i sobre el que s’aprova un projecte per a la creació d'un gran parc públic 

transversal a la línia de platja. 

Un nou canvi d'escenari, relacionat amb l'aparició d'altres factors externs, sobretot des 

del costat de la demanda, té lloc als noranta, moment en el qual la iniciativa pública, 

torna a plantejar-se altres actuacions urbanístiques. Es projecta el Pla Especial 

Director d'Usos i Infraestructures anomenat Àrea Parc Temàtic Benidorm-Finestrat 

(PDUI), amb l'objectiu centrat en la creació d'una macro infraestructura destinada a 

l'oci temàtic i al golf, amb inclusió d'allotjament hoteler i residencial. 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

125 

En l'actual context, la ciutat creix sobre uns eixos viaris principals que defineixen els 

espais d'expansió residencial i hotelera, però s'acusa l'absència d'un projecte urbà 

innovador, com ho va ser el seu pla urbanístic inicial, i d'una orientació que torni a fer 

de l'urbanisme i l'arquitectura una de les seves claus de competitivitat. 

La renovació de l'escena urbana és, a més, un objectiu pendent, que depèn dels 

agents públics, considerant que les actuacions particulars, sobretot en matèria de 

renovació d'establiments hotelers, són les que estan qualificant d'una manera més 

evident l'oferta de la destinació. 

Són excepcions algunes obres recents, com el passeig de la platja de Ponent, o la 

zona per a vianants i la renovació del mobiliari urbà d'alguns trams del centre 

tradicional que afavoreixen el gaudi de l'ambient urbà i la seva animació, un dels grans 

atractius d'aquesta ciutat d'oci. 

Des de finals dels anys vuitanta del passat segle, és possible analitzar la manera en 

què la conjunció dels factors de l'entorn turístic global, amb particular atenció a 

l'evolució del mercat turístic, cicles econòmics i contextos sociopolítics, es combina 

amb les respostes des de l'àmbit local, a través d'actuacions públiques i privades. El 

resultat permet identificar una seqüència d'etapes diferenciades en la destinació, 

clarament relacionades amb l'evolució de les pernoctacions hoteleres. 

• Fase l. Recessió internacional i desajustos oferta-demanda (1988-1993) 

• Fase 2. Una nova fase expansiva de la demanda (1994-2001) 

• Fase 3. Canvis globals i estabilització de l'afluència (2002-2007) 

• Fase 4. Difícil adaptació als efectes de la crisi econòmica internacional des de 2007 

 
Vol aeri Benidorm. 1962-1963. 

Font: Benidorm, los orígenes de la ciudad vertical. Aula de cultura de la CAM. 2007. 
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Si bé la demanda marca l'evolució de l'activitat turística a Benidorm, resulta interessant 

contrastar aquesta variable amb la dinàmica seguida per l'oferta, per constatar que el 

seu comportament no és anàleg, ja que en la fase d'estabilització de la demanda 

(2002-2007) es produeix el major creixement quantitatiu de l'oferta, amb un 

simptomàtic biaix a favor de les places de més categoria. 

En aquesta etapa, l'economia mundial s'enfronta a una de les recessions més dures, 

caracteritzada per la incertesa, l'alta volatilitat dels mercats i la disminució de la 

confiança de consumidors i intermediaris. Tot i que el turisme ha resistit millor que 

altres sectors de la crisi econòmica internacional, els efectes de la mateixa són patents 

en l'evolució de les dades de freqüentació i rendibilitat hotelera. Es registren caigudes 

generalitzes en els ingressos dels hotels espanyols, mesurats a través dels ingressos 

per habitació disponible o RevPAR (Exceltur, 2009), a causa d'una situació de 

competència basada en el factor preu i amb caigudes importants de tarifes per tractar 

d'incentivar les finestres. 

En el cas de Benidorm, aquesta circumstància s'agreuja per la situació de l'economia 

britànica i l'apreciació de l'euro respecte a la lliura que, a partir de 2010, recupera el 

seu valor respecte a l'euro. En aquest període, les pernoctacions pateixen una 

evolució negativa arribant a nivells similars als de 1996. 

A més a més, es registra una disminució progressiva de l'ocupació mitjana anual que 

el 2010 va arribar al seu nivell mínim (71,65%), inferior, fins i tot, al percentatge 

aconseguit en 1990, en plena fase de recessió (75,2%). Així mateix, s'accentua el 

tancament dels establiments hotelers durant l'hivern, pràctica habitual de destinacions 

litorals, menys freqüent a Benidorm per gaudir d'una activitat turística menys 

estacional. 

En matèria de política turística i inversió pública en l'escena urbana, cal destacar en 

aquesta etapa la remodelació del passeig marítim de la platja de Ponent, un projecte 

inclòs en el Pla d'Infraestructures Estratègiques de la Comunitat Valenciana que 

preveu de forma expressa la millora dels fronts marítims, de manera que el 

finançament d'aquesta obra, que ha ascendit a més de 13 milions d'euros, ha 

provingut de fonts autonòmiques. 

D'aquesta manera, la construcció del passeig s'acompanya de la renovació del seu 

mobiliari i es presenta com un referent arquitectònic, signe de modernitat i 
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avantguardisme de la ciutat. La supressió del tràfic rodat i de l'estacionament sobre 

l'antic passeig, impulsa un procés de liberalització del sòl a partir del desbloqueig d'un 

pla parcial paralitzat des de 2003, que allibera un solar en què es preveu la construcció 

d'un aparcament per a visitants que van a la platja i per als propis residents. 

 

Benidorm, com a paradigma de ciutat d'oci, exemplifica un model de desenvolupament 

integrat espacialment, sorgit de les coordenades de l'enlairament i eclosió del turisme 

de masses a la conca mediterrània des de finals dels anys cinquanta del segle XX. 

Després de més de mig segle d'urbanització intensiva i de creació d'un nou model de 

ciutat representa la configuració d'un sistema turístic local i una notable concentració 

d'activitats econòmiques relacionades amb el turisme que es veu afectat per 

processos i cicles globals, relacionats essencialment amb els canvis des del costat de 

la demanda i la seva projecció en l'àmbit local. 

Com a referent icònic d'un model de desenvolupament caracteritzat per la densitat i la 

verticalitat de les edificacions, ha mantingut la seva dinàmica al llarg del temps, però 

afronta un futur en el que necessita emprendre processos de remodelació i renovació 

capaços de donar cabuda a un turisme amb noves motivacions i preferències. La 

política centrada en millores urbanístiques, ambientals i paisatgístiques és clau per 

incrementar la seva capacitat d'atracció, sense renunciar però, a la seva trajectòria 

com a gran centre del turisme de sol i platja, ja que factors d'èxit com a destinació han 

anat intrínsecament units a la configuració del model de ciutat. Per tant, davant de 

l'obstinació d'ordenar i construir nous llocs per a un turisme diferent al marge de la 

ciutat d'oci consolidada, cal apostar per la rehabilitació i renovació dels llocs i entorns 

han sustentat la vida i la dinàmica turística. 

Pel que fa a la renovació de l'espai turístic urbà, al contrari del que ha succeït en altres 

destinacions, l'origen correspon als inicis del model turístic espanyol de sol i platja. 

Encara que no s'aprecien signes evidents que permetin parlar de processos de 

degradació urbana, sí que es troba a faltar un procés global de renovació de la ciutat 

mitjançant intervencions de remodelació del seu teixit urbà amb l'objectiu de tornar a 

fer de l'urbanisme una de les claus de la competitivitat turística. Escassegen veritables 

accions innovadores, doncs les realitzacions recents es limiten a la peatonalització i 

renovació del mobiliari urbà d'alguns espais del centre tradicional que fan més atractiu 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

128 

el gaudi de l'ambient urbà i de la seva animació, un dels grans actius d'aquesta ciutat 

d'oci. 

Serà a través de l'impuls al projecte urbà com la pròpia activitat turística arribi a tenir 

un efecte clau per a la millora de la qualitat estètica i ambiental destí, a més d'altres 

factors que afecten a la seva competitivitat en l'atracció de visitants. Es tracta doncs de 

nous reptes des de la perspectiva de l'escena urbana que no només suposen millorar 

la ciutat per al turista, ans la qualificació de l'entorn quotidià i de relació de les 

persones que habiten i viuen a la ciutat. 
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4.2. UN FRACÀS ANUNCIAT: EL PARC TEMÀTIC TERRA MÍTICA  

La construcció de potents projectes urbanístics que situen grans instal·lacions 

recreatives com peça que exerceix de locomotora de l'entramat empresarial i 

urbanístic a desenvolupar forma part de les accions amb què, en força ocasions, 

agents públics i privats intenten reformar les destinacions madures de sòl i platja a fi 

de mantenir la competitivitat dels negocis turístics. Els equipaments recreatius que 

exerceixen aquest paper catalitzador del projecte, amb capacitat de reestructuració de 

destinacions i de regeneració urbana, van des d'instal·lacions esportives (camps de 

golf), a centres de reunions o diversos tipus d'espais corporatius (espais culturals, 

centres comercials). En aquest context s'ha insistit que els canvis en les tendències i 

comportaments de la demanda han comportat respostes per part de l'oferta en 

destinacions consolidades litorals mitjançant el desenvolupament d'estratègies de 

singularització i creació de nous productes o regeneració d'altres ja coneguts. 

No obstant això, els processos de creació de nous espais urbans s'han d'integrar en la 

consecució d'objectius de política territorial i urbana, ja que si s'assenyalen com a 

efectes positius les sinergies generades amb la creació d'espais productius, noves 

dinàmiques econòmiques i millora infraestructural, no és menys cert que no són 

desconeguts efectes d'exclusió social, aïllament i suburbanització, impactes 

ambientals i especulació immobiliària. 

Segurament en no tenir-se en compte totes aquestes consideracions, el impacte del 

parc temàtic Terra Mítica ha estat més que negatiu. No insistirem en quelcom que és 

ben conegut a nivell general, si però en certes conclusions que podem aprendre d’un 

fracàs. 

Les accions orientades a la renovació de destinacions madures basades en la inserció 

de grans instal·lacions -megaprojectes- s'han d'integrar en estratègies globals de 

reestructuració que contemplin les diferents vessants del problema: sectorial, 

empresarial, social, territorial i ambiental. Resulta prou evident que actuacions que es 

desenvolupin sense aquesta consideració global, a més de veure abocades al fracàs 

comercial i operatiu, poden comportar importants conseqüències i impactes que afectin 

negativament la competitivitat i la imatge de les destinacions. 

La inexistència de coordinació entre les iniciatives públiques i les actuacions 

empresarials, la manca de diàleg entre diferents escales de l'administració (regional i 
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local) i l'orientació cap a negocis que lluny d'interpretar en les coordenades de 

l'assenyalada renovació integral de destinacions redunden en mecanismes fart 

coneguts, i denunciats, d'instrumentació immobiliària dels equipaments d'oci, ha 

suposat en el cas de l'operació de Terra Mítica la inadequada inversió d'importants 

recursos financers, el compromís d'entitats financeres i empreses privades que no han 

obtingut rendibilitat empresarial i, no menys important, l'escassa repercussió social 

d'aquestes actuacions desenvolupades, en gran part amb i sobre béns públics, que 

han estat parcialment dilapidats. 
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4.3. UNA OPCIÓ INNOVADORA, L’APOSTA PEL PATRIMONI CULTURAL: EL 
PLA COSTA BLANCA CULTURA 

La destinació turística Costa Blanca es caracteritza per l'existència d'una àmplia oferta 

turística i per la seva situació privilegiada respecte als mercats potencials de demanda, 

la qual cosa li ha permès romandre des dels primers moments de l'aparició del turisme 

de masses com una de les destinacions tradicionals de major rellevància de la 

Comunitat Valenciana. 

Ben recentment s’ha plantejat en aquest àmbit un projecte que argumenta la integració 

del patrimoni cultural a les dinàmiques turístiques de la destinació. Hi ho fa en funció 

de dos criteris: 

a) La necessitat de la renovació del destí. En l'actualitat la imatge de la destinació 

Costa Blanca s'identifica amb una activitat turística estretament lligada al producte de 

sol i platja, i a la benignitat dels seus trets climàtics i litorals com a principals 

arguments de la motivació turística. 

b) L'oportunitat d'incorporar el patrimoni com a actiu turístic. La singularitat del 

patrimoni es basa fonamentalment en el valor simbòlic que posseeixen els recursos 

patrimonials, en referència al valor d'identitat cultural que té per a una comunitat. 

Aquest patrimoni atresora dos tipus de valors, el de consum i el d'ús. Així, respecte al 

valor de consum es consideren prioritaris aquells béns que representen un atractiu per 

diferents caràcters d'autenticitat, originalitat, extravagància, etc. El tractament d'aquest 

patrimoni s'encamina fonamentalment a congelar situacions valuoses per posar en 

valor els objectes de més atracció. El valor es relaciona únicament amb la seva 

dimensió econòmica, amb la productivitat, donant lloc fins i tot a la possibilitat que es 

desvirtuï la imatge de l'objecte per adaptar-lo a les necessitats econòmiques. En 

aquest sentit, el turisme com a activitat econòmica pot ser una amenaça per al 

patrimoni quan l'ús que es fa de la mateixa persegueix fins exclusivament productius 

no concebuts en un procés de planificació patrimonial que tingui com a objectiu 

principal la conservació, protecció i difusió dels recursos a partir d'un ús adequat dels 

mateix. 

El segon tipus de valor, el valor d'ús, fa referència a la capacitat que té el patrimoni 

cultural de consolidar la identitat d'un grup social. Els valors que es reconeixen com a 

tals es relacionen directament amb les vivències socials, amb la història de la 

comunitat, és a dir, el paper que ha exercit el patrimoni en la història social. Aquest 
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valor és el que ha de ser transmès al públic. El concepte de valor simbòlic tractat 

anteriorment, entén el patrimoni històric com un mirall sobre el qual la població, la 

comunitat es contempla per reconèixer-se, on busca l'explicació del lloc on està 

arrelat. 

Atès que el patrimoni es considera com a construcció social, no es pot assignar un 

valor a un objecte patrimonial i incloure-ho en un procés de valoració, activació i 

difusió, si no és en relació amb el grup humà, a la societat, a la comunitat, al qual 

s'hagi lligat. Aquest aspecte resulta fonamental per entendre l'estat de conservació i 

grau d'ús social del patrimoni en contextos turístics, en moments en què el patrimoni 

s'ha pogut veure més com una càrrega que com un actiu important en el 

desenvolupament del territori. El grau d'identificació que la societat tingui sobre el seu 

patrimoni quan és acceptat com a construcció social, aclariria qüestions importants 

sobre l'evolució de llegat cultural en el context turístic de la Costa Blanca. 

Per dur a terme aquesta estratègia de diversificació a través de la singularitat 

patrimonial de les destinacions necessàriament s'hauria de partir d'una reflexió sobre 

com fer que les destinacions tradicionals facin evolucionar els seus productes, la seva 

imatge i la seva marca, per incorporar uns arguments distintius, sigui amb base a la 

qualitat, la innovació o la diversitat, a partir de la incorporació d'una riquesa 

patrimonial, natural i cultural, encara escassament activada, per tal de distingir-se en 

un context turístic d'accentuada competència en què a penes es donen diferències 

substancials entre àrees que desenvolupen productes similars. 

 

El paper de les administracions públiques en la configuració i revisió d'una marca 

territorial és fonamental com a instàncies capaços d'impulsar una visió estratègica de 

les destinacions que ha d'implicar el consens polític, empresarial i social sobre les 

qüestions clau. 

Per aquesta causa, a instàncies del Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca, des 

de l'any 2008 fins a l'actualitat, es desenvolupa en el si de l'Institut Universitari 

d'Investigacions Turístiques de la Universitat d'Alacant, el projecte denominat Pla de 

Valorització Turística del patrimoni cultural de la província d'Alacant: Costa Blanca 

Cultura, l'objectiu principal del qual, se centra precisament en reconèixer les mutacions 

del mercat turístic a l'espai alacantí i analitzar el grau d'estructuració de l'oferta turística 
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al voltant dels recursos del patrimoni cultural del àrea per, posteriorment, oferir una 

sèrie de recomanacions de caire aplicat que poguessin ser desenvolupades des 

d'aquest organisme de promoció del turisme com a entitat promotora de projectes i 

aglutinadora d'iniciatives a escala municipal. 

Es parteix d'un coneixement previ de l'estructura i la realitat turística d'espai consolidat, 

però emprendre el procés de valorització turística del patrimoni implica diverses fases 

de treball que, a grans trets, es poden descriure a partir de tres pilars bàsics 

característics de la planificació estratègica, aplicats en nombrosos documents, entre 

els quals es troba el Pla d'Espais Turístics de la Comunitat Valenciana. 

 

 

En primer lloc, cal abordar la identificació i jerarquització dels recursos patrimonials 

sobre els quals construir la diversificació de la imatge turística d'una àrea. A 

continuació, és imprescindible conèixer la percepció que els visitants tenen a priori del 

destí i analitzar les motivacions de la demanda, tal com són recollides pels mateixos 

agents implicats en la gestió del turisme a l'àrea. Finalment, comprovar el grau de 

correlació entre les demandes percebudes i les respostes que en l'actualitat 
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s'ofereixen des dels diferents municipis a partir de l'anàlisi de les estructures estables 

per a gestió turística del patrimoni cultural, els museus i centres d'interpretació, i de les 

pàgines web oficials, que difonen els possibles productes diferenciadors i els valors 

patrimonials en els quals aquestes es basen. 

Valoritzar turísticament el patrimoni cultural, vol dir activar i dinamitzar el patrimoni 

cultural amb finalitats turístiques perquè aquest sigui capaç de generar un benefici 

sostenible tant en termes patrimonials, com socials, ambientals i econòmics. D'aquesta 

manera, al nostre entendre, dinamitzar implica gestionar els recursos d'una manera. 

adequada, administrar-los i ordenar-los a partir d'una sèrie de criteris objectius i 

operatius, per facilitar la presa de decisions més indicades dirigides a la consecució de 

metes concretes com la conservació del patrimoni (material o immaterial), la 

recuperació de la identitat local, i l'adequació a través de la disposició d'una sèrie de 

serveis perquè aquests resultin atractius per a la visita i permetin la comercialització 

turística. 

Els objectius clau dels quals parteix el projecte són tres: 

- Reforçar la importància del patrimoni cultural d'aquest entorn turístic, que ha de ser 

considerat com un llegat que s'ha preservar del deteriorament, l'especulació i, sobretot 

de l'oblit, ja que constitueix part de les senyes d'identitat de la societat, a més d'un 

actiu d'enorme potencial per a la generació de nous elements d'atracció turístic-

recreativa. 

- Definir productes turístics de naturalesa cultural per a la destinació Costa Blanca, 

tenint en compte els factors de partida ja esmentats en tant la situació turística de 

partida, corn les noves tendències del mercat turístic i la demanda. Es refereixen a un 

horitzó que fa més que oportuna l'aposta per estratègies de renovació i diferenciació a 

partir del patrimoni 

cultural com a element que representa de manera significativa la singularitat del 

territori. 

- Contribuir a la diversificació turística de la destinació Costa Blanca amb la 

incorporació del patrimoni cultural com a clau argumental que permet la integració 

territorial a escala intermèdia de les estratègies de desenvolupament econòmic, tant 

dels municipis litorals com els d'interior, sense existeixi motiu de disputa o 

enfrontament algun, en concebre com temàtic comú articulador del territori Costa-

interior, interior-costa. 
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La primera fase del projecte se centra en la identificació de les potencialitats del 

territori Costa Blanca, sense perdre de vista l'objectiu principal de la valorització 

efectiva dels recursos patrimonials i no l'inventariat d'aquests. 

Tot i que ens trobem en un context turístic madur, en què la cultura dels serveis 

turístics hauria d'estar assumida de manera generalitzada, la profusió de recursos amb 

potencialitat d'ús no implica necessàriament l'existència de productes culturals, ni de 

bon tros de productes turístics culturals que , estructurats per a l'ús i gaudi del públic, 

estiguin preparats per a la visita, participació, comprensió o consum per part del públic, 

el que implica accessibilitat temporal, física i econòmica a aquest. 

La valorització turística del patrimoni cultural necessàriament s'ha de basar en un 

enfocament en el qual sigui possible la gestió turística dels productes culturals, que 

impliquen al seu torn l'adequació dels elements patrimonials per al consum del públic. 

 

La valorització turística del patrimoni ha de partir de la premissa de proposar metes 

concretes i viables que aconsegueixin l'eficàcia i eficiència dels nostres esforços. Per 

això és fonamental comptar des de la fase d'anàlisi amb la participació dels diferents 

agents socials involucrats d'una manera o altra en la planificació, gestió, mediació i 

execució de les possibles propostes. Només a partir de la implicació directa, el diàleg i 

el consens dels implicats es pot aconseguir la formulació d'objectius viables i 

«resistents» a les circumstàncies adverses que el procés de planificació turística dels 

elements patrimonials la creació de productes turístics culturals poden patir . 

Aprofitant que la Comunitat Valenciana compta amb una excel·lent xarxa d'oficines 

d'informació turística (xarxa de Tourist-Info), de les quals 67 es troben l'àmbit de la 

Costa Blanca, es planteja l'obtenció d'informació primària a través d'un qüestionari de 

valoració del patrimoni cultural de cada municipi. 

La perspectiva dels agents socials directament o indirectament implicats en la gestió 

turística del patrimoni cultural, ha estat considerada com un element fonamental, tant 

per la percepció integrada del destí que aquests posseeixen, com per la seva 

identificació de les debilitats i prioritats d'actuació. 

En el context descrit caracteritzat per la dispersió dels recursos i heterogeneïtat del 

seu estat d'estructuració com a productes, seleccionar i prioritzar temàtiques de treball 

a partir de la rellevància i especificitat dels elements més representatius de l'entorn 
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territorial de la Costa Blanca, sembla la metodologia més indicada per aconseguir la 

valorització del patrimoni cultural fins a la seva transformació en producte turístic 

cultural. 

Tot això va servir per a considerar oportuna la selecció de sis eixos temàtic-territorials 

sobre els quals treballar: Turisme arqueològic o Arqueoturismo, Turisme industrial, 

Turisme patrimonial en l'eix dels Castells del Vinalopó, Turisme enològic, Turisme urbà 

i patrimonial, Turisme i museus. 

 

Com a balanç cal destacar que els primers passos aixequen expectatives molt 

positives pel que fa als instruments de renovació de les destinacions madures. Ara bé, 

més enllà de les propostes consensuades que sorgeixen de la col·laboració i 

cooperació al llarg de la fase de proposta, cal arribar a definir no només línies de 

treball per a l'adequació i coordinació dels recursos, sinó també la definició 

d'estratègies de gestió operatives per que els objectius pactats puguin fer-se realitat. 

La implicació de les instàncies públiques i el sector privat és fonamental. Per aquesta 

raó, cal articular mecanismes de gestió dels futurs productes, a partir de diferents 

estructures mixtes, sigui consorcis, patronats o plataformes més àgils i operatives com 

clubs de producte. 
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5. LA REESTRUCTURACIÓ TURÍSTICA DE LA COSTA DAURADA 

La marca turística Costa Daurada engloba una superfície d'aproximadament 3.000 km2 

i 620.000 habitants l’any 2010. Podem considerar-lo un àmbit turístic de segona 

generació amb un flux rellevant a escala espanyola i europea. 

Davant la magnitud i la velocitat dels canvis va haver també en aquest àmbit un acord 

generalitzat que com destinació madura s'enfrontava a la necessitat d'introduir millores 

i elements de renovació per evitar entrar en una fase de declivi o d'obsolescència i 

aconseguir el rejoveniment. 

Al llarg de l'última dècada han estat múltiples i molt diverses les accions destinades a 

la renovació i rejoveniment a la Costa Daurada. Algunes aproximacions s'han 

caracteritzat per tenir un marcat caràcter transversal, altres s'han vinculat a accions de 

política turística impulsades fonamentalment per l'administració pública i altres més 

han consistit en l'organització de processos de col·laboració públic-privat que han 

requerit el consens i la implicació de bona part dels agents del sector. En el primer 

grup d'accions es troben, per exemple, la revisió dels plans generals d'urbanisme 

iniciades per diversos municipis de la Costa Daurada durant les darreres dècades. En 

general aquest instrument ha permès regular el creixement urbanístic excessiu i 

classificar (o desclassificar) usos del sòl, però s'ha vist condicionat pels cicles 

expansius immobiliaris. 

El segon grup d'accions inclou accions molt heterogènies que han donat lloc a 

resultats dispars. Per exemple, la singularització del producte turístic en les 

destinacions ha contribuït més com a element de configuració i per repensar la ciutat 

turística i els teixits urbans que com a element realment diferenciador de l'oferta entre 

destinacions. Per la seva banda, els plans d'excel·lència han permès a determinades 

destinacions exercir el lideratge en els processos de renovació urbana i turística, però, 

en la majoria de casos, els seus efectes s'han vist limitats per la reduïda capacitat 

d'inversió total. 

Finalment, el tercer grup d'iniciatives inclou tant les impulsades pel sector públic, però 

que requereixen el concurs privat, com aquelles accions que intenten organitzar una 

col·laboració transversal entre tots els agents. En el primer cas es pot parlar de la 

creació de marques d'especialització (destinacions familiars, destins esportius) i de 

prestigi (Q de qualitat), on l'èmfasi es posa en condicionar les destinacions per a 
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determinats segments de mercat, amb la participació de l'empresa privada. En el 

segon cas es tracta de qüestions de caràcter més estructural, com la implantació de 

sistemes d'innovació turística amb la participació de centres de R + D, associacions 

empresarials, d'innovació i institucions públiques. 

Port Aventura exemplifica el concepte d'operació de rejoveniment en una destinació 

turística. De fet la construcció del parc no hagués estat possible sense l'estreta 

col·laboració entre els agents del destí i els agents públics catalans, que ha anat més 

enllà d'un simple producte recreatiu implicant un nou concepte de destinació turística i 

un instrument per a la política turística i urbana del destinació. El desenvolupament del 

parc ha generat diferents tipus d'impactes des de la seva inauguració en 1995:  

1) ha afavorit el desenvolupament econòmic local mitjançant efectes directes sobre 

l'ocupació i el mercat laboral però també creant sinèrgies amb el teixit econòmic local; 

2) ha facilitat la reorganització territorial del destí i ha impulsat la construcció 

d'infraestructures i equipaments; i 

3) ha millorat el posicionament turístic de la destinació pels seus efectes sobre la 

millora de l'allotjament turístic i la renovació dels mercats turístics. 

D'una banda ha permès allargar la temporada i, d'altra, ha revitalitzat la dinàmica del 

destí en temporada baixa. 

Pot-ser la conclusió més rellevant en l’anàlisi d’aquest cas és que el model de 

reestructuració de la Costa Daurada demostra la reversibilitat del declivi en les 

destinacions madures de turisme massiu de sol i platja. 

No resulta fàcil proposar un model interpretatiu sobre la reestructuració turística a la 

Costa Daurada ja que en bona mesura no es funda sobre un projecte global, ans sobre 

un mosaic d'accions en ocasions inconnexes i de caràcter tant sectorial com 

transversal. 

En primer lloc s'aprecia que no hi ha un pla estratègic director comú per al conjunt de 

la destinació. La manca d'un projecte integrador global no ha impedit però, a la 

destinació, fins al moment, afrontar amb prou garanties d'èxit l'adaptació a les 

condicions canviants de l'entorn i de la crisi econòmica actual. Alguns elements, 

dinàmiques i processos es manifesten com a possibles claus de l'èxit. En primer lloc 

ha existit un considerable nivell de consens entre els agents del sector en un context 

institucional complex tant en la seva organització, com en la composició. 
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La creació d'un clima de cooperació ha permès a més aprofundir en iniciatives que 

s'associen a l'impuls de la innovació i la recerca, que posen en comú les necessitats 

reals del sector, amb la visió d'organismes d'observació del fenomen turístic i que 

funcionen com a proveïdors de solucions a mida. 

Finalment cal també destacar que el compromís públic amb el sector turístic ha anat 

acompanyat de la inversió i la iniciativa privada. 
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6. DOS INICIATIVES RELLEVANTS A MALLORCA 

Mallorca és una de les primeres destinacions turístiques espanyoles amb una tradició 

més que centenària. A més, les Illes Balears han estat pioneres en moltes de les 

polítiques territorials vinculades, directament o indirectament, a l'activitat turística. El 

primer Pla d'Excel·lència Turística d'Espanya es va desenvolupar a partir d'un pla pilot 

a Calvià en 1992. Aquest mateix municipi va aprovar el 1994 una estratègia amb la 

qual reorientar el desenvolupament turístic i local en termes de sostenibilitat que va 

concloure en l'aprovació de l'Agenda 21 Local en 1996. Això va suposar la 

desclassificació de 1.350 ha de sòl urbanitzable, la no execució de 40.000 places 

hoteleres previstes i el desenvolupament d'un ambiciós pla d'esponjament (1995-1997) 

que va comportar l'enderrocament de dotze edificis situats a primera línia del litoral. 

Cal també destacar un instrument avançat en el seu temps com va ser el Pla 

d'Ordenació de l'Oferta Turística (POOT) de Mallorca de 1995, que va establir la 

congelació del sòl urbanitzable existent en les zones turístiques i la creació de zones 

de protecció. Pel que fa a aspectes demogràfics, les Illes Balears ha estat la primera 

Comunitat Autònoma en l'aplicació de polítiques de regulació del creixement 

poblacional de zones turístiques quan, en dates tan primerenques com 1984 i 1987, es 

van aprovar decrets destinats a la contenció de la població turística a partir de la d'un 

estàndard de densitat, la coneguda com a ràtio turística. 

Les experiències de Platja de Palma i Cala Millor tornen a ser un laboratori de 

referència que aprofundeixen en la reconversió de zones turístiques madures, de 

forma pionera en les polítiques turístic-territorials a Balears. 
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6.1. EL PLA DE RECONVERSIÓ INTEGRAL DE LA PLATJA DE PALMA  

Platja de Palma és un territori comprès entre els municipis de Palma i Llucmajor. 

L'àmbit que abasta el Pla de Reconversió Integral (PRI) de la Platja de Palma es 

defineix en la Llei 8/2010 de mesures per a la revalorització integral de la Platja de 

Palma. Compta amb una superfície aproximada de 10 km2. Presenta unes 

instal·lacions turístiques censades que alberguen més de 43.000 places i una població 

resident fixa d'uns 30.000 habitants, dels quals gairebé el 60% estan empadronats a 

Palma i la resta en les seccions corresponents a l'àmbit designat en el terme municipal 

de Llucmajor. La població flotant a Platja de Palma fluctua al llarg de l'any 

paral·lelament a l'afluència turística, que arriba a gairebé 2 milions de turistes a l’any. 

Platja de Palma és el principal territori del primer boom turístic de les Illes Balears. El 

topònim respon a objectius promocionals i d'identificació de la destinació turística. 

Aquesta denominació es va aprovar per resolució de la Sots-secretaria de Turisme el 

1966 a petició de l'Associació Sindical de la Platja de Palma. L'enclavament està 

format per nou sectors urbans pertanyents als municipis de Palma i Llucmajor: Can 

Pastilla, Ses Fontanelles, La Ribera, Les Meravelles, La Porciúncula, s'Arenal (Palma), 

s'Arenal (Llucmajor), a més de les zones de baixa densitat de Son Verí i Cala Blava-

Bellavista (Llucmajor). 

La seva situació davant de l'aeroport internacional de Son Sant Joan, així com la seva 

proximitat a Palma i les bones infraestructures de comunicació, han exercit un paper 

fonamental en el seu desenvolupament com a destinació turística i per tant en la seva 

configuració urbanística. 

Platja de Palma compta amb un alt grau d'heterogeneïtat en l'edificació i en els teixits 

com a resultat de la seva conformació urbanística per peces autònomes i 

desconnectades entre elles (parcel·lacions, planificació segmentada, plans parcials, 

plans generals, etc.), així com amb un grau d'adaptació desigual als successius canvis 

tipològics i normatius que han regit sobre l'àmbit. 

Cal destacar l'existència d'importants desajustos territorials, visibles fonamentalment 

entre la primera línia i les parts posteriors i entre els nuclis originals i la resta del 

territori. En concret cal fer esment dels següents: oferta turística i inversions 

concentrades en el front marítim; abandonament de façanes posteriors de segones o 

terceres línies; dimensions i longitud desproporcionada del front marítim (uns 6 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

144 

quilòmetres) en relació al nombre de residents i turistes; i excés de sostre construït i 

densitat poblacional. 

Encara que sigui necessari matisar algunes interpretacions del conegut cicle de vida 

de destinació turística de Butler, és constatable que hi han certs símptomes de declivi 

com a destinació turística i crisi com a espai urbà. 

Des del punt de vista del turisme, diferents indicadors constaten l'entrada en una etapa 

de recessió: pèrdua de quota de mercat turístic i competitivitat decreixent; dificultats 

d'adaptació a la demanda i per atraure nous clients; oferta hotelera obsoleta i pèrdua 

de categoria mitjana; rendibilitat marginal decreixent; alta estacionalitat; deteriorament 

de la qualitat dels serveis prestats; escassa diversificació dels productes turístics i 

oferta complementària insuficient, etc. No obstant això, és encara més greu la seva 

crisi com a espai urbà. Alguns nuclis de la Platja de Palma passen a formar part dels 

espais degradats de la ciutat. L'existència d'alts nivells de saturació, baixa qualitat 

urbanística, problemes socials de diferent naturalesa, inseguretat i degradació 

mediambiental així ho testifiquen. 

A Platja de Palma es va invertir en mesures d'embelliment urbà sobretot a la primera 

línia litoral: urbanització del passeig i front marítim (2,5 milions d'euros); tractament de 

l'avinguda Miramar a s'Arenal de Llucmajor, que dóna continuïtat al passeig de la platja 

procedent de Palma (1,4 milions d'euros); i actuacions al nucli urbà de s'Arenal de 

Llucmajor. Onze anys més tard, Platja de Palma va ser un dels quatre nuclis de 

Mallorca a aprovar un Pla d'Excel·lència Turística, instrument sectorial representatiu de 

les directrius de la política turística estatal específicament dissenyat per a les 

destinacions consolidats. 

Els objectius d’aquest Pla d'Excel·lència Turística es van definir així: 

· Augment de la qualitat dels serveis turístics de la destinació 
· Millora del medi urbà i natural del municipi 
· Ampliació i millora dels espais d'ús públic 
· Millora dels serveis públics 
· Augment, diversificació i millora de la oferta complementària 
· Posada en valor de recursos turístics 
· Creació de nous productes 
· Sensibilització i implicació de la població i agents locals en una cultura de la  qualitat 
 
Font: BOE núm. 39 (14 de febrer de 2002) 
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Hi ha força altres plans i mesures que han afectat aquest àmbit. Des del punt de vista 

de la planificació territorial del turisme i l'ordenació del territori destaca els Pla 

d'Ordenació de l'Oferta Turística -POOT- (un tipus de Pla d'Ordenació Sectorial 

d'acord amb la Llei d'ordenació territorial de 1987) i les Àrees de Reconversió 

Territorial - ART- (Directrius d'Ordenació del Territori de 1999). A diferència dels Plans 

d’Excel.lència Turística, aquests eren normatius i vinculants. 

El POOT de Mallorca es va aprovar el 1995 i està estructurat en 37 zones turístiques, 

dues de les quals pertanyen al àmbit de Platja de Palma, la 35 (Bellavista, Cala Blava. 

Son Verí, Son Verí Nou i s’Arenal) i 36 (Platja de Palma i Can Pastilla). La seva finalitat 

principal és l'ordenació de l'allotjament i la regulació de la infraestructura, els serveis i 

equipaments necessaris per a la consecució oferta turística qualificada i diversificada. 

Per això, s'estableixen pautes d'ordenació general per a l'entorn urbà i no urbà que 

donen suport territorial a l'activitat turística a través de tres tipus de regulacions: criteris 

d'ordenació urbanística, condicions d'oferta d'allotjament i característiques bàsiques de 

les futures edificacions destinades a ús turístic o residencial. 

A més, el POOT té altres normes específiques cadascuna de les zones turístiques 

(zones limítrofes de protecció costanera, d'equipaments i determinacions relatives a 

les edificacions), pensades per preparar el territori per a l'explotació turística. 

És destacable l'aposta per la limitació del creixement especial i de la densitat de 

població del POOT, al acordar que els sòls urbà i urbanitzable inclosos en les zones 

turístiques es mantinguessin tal com estaven en el moment de l'aprovació del POOT i 

es van establir límits a la densitat de població. 

No obstant això, sota una suposada política de protecció territorial i l'aplicació d'unes 

necessàries mesures d'esponjament urbà, es van realitzar operacions d'intercanvi 

d'aprofitament. A canvi d'aconseguir espais públics procedents de la clausura i 

posterior demolició d'un hotel, és possible construir un hotel amb una bonificació del 

nombre de places i en una qualificada com a zona de reserva. Això vol dir que 

l'esponjament urbà tradueix en una reclassificació de sòl rústic. 

Les DOT faculten als plans territorials insulars (en el nostre cas el Pla Territorial de 

Mallorca) per a la creació d'Àrees de Reconversió Territorial (ART) amb l'objectiu de 

fomentar la reutilització i l'esponjament de les zones degradades dels nuclis urbans. 

Les propostes d'intervenció són genèriques i pràcticament idèntiques en totes les ART 
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(reducció de densitats, esponjament i millores en infraestructures i equipaments són 

les actuacions més repetides). Entre les pròpiament turístiques, destaquen la 

modernització d'establiments hotelers, la diversificació de l'oferta turística i la 

construcció d'equipaments singulars i infraestructures turístiques (des de grans 

equipaments, fins a passeigs marítims o ports esportius). 

El esponjament i la reconversió es tornen a utilitzar com a excuses de nous 

desenvolupaments turístic-immobiliaris. En primer lloc, en les àrees turístiques es van 

proposar esponjaments, que van transferir creixements a l'entorn immediat, creant nou 

sòl urbà i noves places de reconversió. En segon lloc, la idea de reconversió subjacent 

en la norma, es va convertir en transvasament de l'edificabilitat de edificacions 

obsoletes o urbanitzacions fallides cap a nous àmbits de desenvolupament més 

desitjables al capital inversor. 

Per tant, sota una interpretació perversa del concepte de nova urbanització (per a la 

reconversió de zones urbanes degradades) i una desafortunada interpretació de les 

mesures d'esponjament (per reduir densitats en les zones de major congestió, 

incrementant els espais lliures i renovant la planta hotelera), es van produir un altre 

tipus d'actuacions vinculades fonamentalment a la reclassificació de sòl no 

urbanitzable i la conseqüent extensió de la urbanització. 

A finals de 2004 es constitueix el Consorci per a la Millora i l'Embelliment de la Platja 

de Palma. L'inici d’una nova etapa la podem situar a l'agost de 2008 quan el Consell 

de Ministres crea la figura del Comissionat del Govern d'Espanya per al projecte de la 

Platja de Palma. A partir d’aquí es produeixen tot un conjunt de trets innovadors. 

En primer lloc cal destacar un nou marc legislatiu i un complex sistema de 

planejament. El pla per a la Platja de Palma s'inscriu sota la iniciativa del Pla de 

Turisme Espanyol Horitzó 2020, presentat a Barcelona el 2007 sota el triple objectiu 

d'assolir un sistema turístic espanyol competitiu, sostenible i font de major benestar. 

L'elecció definitiva va ser optar per un sistema de planejament original, un tipus de pla 

de nova concepció. La denominació escollida és la de Pla de Reconversió Integral 

(PRI) de la Platja de Palma. 

El sistema de planejament triat és complex i original, ja que es concep com un model 

composat de diversos instruments de planificació estratègica (PAI) i urbanística (MP i 

PRI). 
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Cal destacar el contingut de l’article 9, que estableix la relació del PRI amb el 

planejament urbanístic municipal vigent, tot dient: 

1. El Pla de reconversió de Platja de Palma pot modificar els instruments de 

planejament urbanístic als municipis de Palma i Llucmajor, siguin del rang que 

siguin, en tots aquells aspectes que consideri necessaris per a la viabilitat de les 

operacions de reconversió i rehabilitació en l'àmbit espacial del pla general. Els 

instruments de planificació han d'incorporar les previsions de l'anomenat pla amb 

motiu de la seva primera revisió. 

2. En aplicació de l'apartat anterior i a títol merament enunciatiu, el pla pot realitzar en 

concret les següents operacions: 

a) Classificar porcions de sòl rústic com a sòl urbanitzable en casos justificats. 

b) Desclassificar sòl urbanitzable no executat, quan no sigui necessari 

desenvolupar-lo urbanísticament. 

c) Alterar les determinacions dels corresponents plans urbanístics municipals quan 

sigui necessari per a les operacions de reconversió i rehabilitació. 

d) Determinar el règim urbanístic dels edificis i establiments que siguin inadequats 

segons el pla. 

e) Efectuar operacions d'esponjament i d'intercanvi o transferència d'aprofitaments 

urbanístics. 

f) Habilitar expropiacions, quan siguin necessàries. 

g) Modificar l'índex d'intensitat d'ús que sigui aplicable a les diferents zones 

d'aplicació del pla. 

h) Les unitats d'execució poden incloure sòls de diferents classes a efectes d'equi-

distribució de beneficis i càrregues. 
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Contingut del Pla de Reconversió Integral de Platja de Palma 

Aquest Pla es concep com un instrument d'ordenació urbanística, turística i 

mediambiental d'un àmbit supramunicipal. A efectes urbanístics té el contingut d'un Pla 

General d'Ordenació Urbana, i com a tal modifica i substitueix en les seves 

determinacions la dels plans generals municipals vigents en el seu àmbit. 

S'adequa en el seu contingut a la normativa urbanística estatal i autonòmica en vigor, i 

en particular es redacta de conformitat amb el que disposa la Llei 8/2010, de 27 de 

juliol, de mesures per a la revalorització integral de la Platja de Palma, els quals 

objectius principals són: 

• Apostar per un nou posicionament turístic innovador, competitiu i sostenible. 

• Afrontar el canvi climàtic i preservar els sistemes naturals, terrestres i marins 

• Millorar les condicions de vida i ocupació de residents i treballadors 

• Revaloritzar integralment el sistema territorial i urbà en clau mediterrània i sostenible. 

• Establir compromisos ambiciosos per reduir la càrrega ecològica local i global 

• Crear un espai digital innovador per a tothom i activitats 

• Instrumentar un pacte institucional i social i una nova "Governança" per al canvi 

La renovació i modernització del sector turístic de Platja de Palma, s'emmarca en els 

nous criteris i determinacions de la Llei 8/2012, de 19 de juliol del Turisme de les Illes 

Balears, i en els objectius fixats en el nou Pla Integral de Turisme de les Illes Balears 

(PITB) 

El contingut del pla atén les següents orientacions estratègiques: 

a) En matèria de sòl, el pla limita el desenvolupament injustificat i insostenible de nous 

creixements urbans i estableix la rehabilitació urbana integrada de l'àmbit com a línia 

d'actuació preferent davant el nou creixement. El parc d'habitatges només 

s'incrementa en nous sòls, quan hi ha la necessitat d'assentar persones residents 

afectades per operacions no localitzables en el seu àmbit original i per operacions 

d'esponjament. 

b) En matèria d'edificació hotelera, residencial i equipament, el pla implica la 

priorització de la rehabilitació integrada del parc edificat davant la construcció de 

possibles nous edificis. 

c) En matèria d'equipaments i serveis, ha de facilitar la diversificació de l'oferta i el 

desenvolupament de nous productes que permetin sumar un valor afegit al turisme de 

sol i platja i facilitin l'afluència de turistes durant tot l'any. 
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d) En matèria de mobilitat, transport públic i soroll, el pla estableix les mesures de 

canvi i els corresponents instruments normatius per a la reconversió dels actuals 

models de desplaçament i transport urbans per a la reducció del consum energètic i 

les emissions amb la finalitat de propiciar models més sostenibles de mobilitat i de 

qualitat ambiental, i de mobilitat elèctrica alimentada per energies renovables. 

e) En matèria de consum d'aigua i materials, el pla estableix les mesures de canvi, 

noves pautes i els corresponents instruments d'ordenació que propiciïn sistemes de 

producció i utilització racional, i reciclatge dels esmentats recursos, dels residus sòlids 

urbans, de construcció i demolició, i depuració d'aigües- amb l'objectiu d'aconseguir 

dipòsit de residus zero en abocament. 

f) En matèria de reducció de càrrega ecològica local i global i, per tant, de l'impacte 

climàtic generat a la Platja de Palma, el pla treballa amb l'objectiu de minimitzar la 

petjada de carboni i proposar les mesures per a la reducció del consum energètic, així 

com els nous instruments normatius i fiscals, si escau, per a la instal·lació d'energies 

renovables i la implementació d'actuacions d'eficiència energètica amb l'objectiu últim 

d'aconseguir unes fonts energètiques cent per cent renovables. 

g) En matèria de preservació de la biodiversitat dels sistemes naturals terrestres i 

marins de la Platja de Palma, el pla proposa les mesures de planificació i gestió de 

vida existents per aconseguir una millora dels seus índexs biòtics i la seva incorporació, 

si això és possible, al sistema d'espais públics de la Platja de Palma, per tal de 

propiciar major qualitat de vida i conscienciació dels ciutadans pels valors de la natura. 
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Model d'ordenació del Sistema Turístic-Territorial de Platja de Palma 

L'aproximació al sistema turístic-territorial implica una lectura a diverses escales, on 

s'integren els components urbans i els territorials, establint un paper diferenciat per a 

cadascun d'ells. Aquesta lectura permet jerarquitzar els elements que conformen 

l'estructura de l'àmbit del PRI de Platja de Palma i prioritzar els tipus d'actuacions més 

adients a desenvolupar amb una incidència positiva dins i fora de l'àmbit. 

Es plantegen els següents objectius: 

• Restituir les continuïtats territorials mitjançant la recuperació dels connectors 

ambientals i corredors paisatgístics i la seva incorporació dins el propi sistema urbà 

per a la requalificació de l'espai turístic. 

• Generar un sistema d'espais lliures territorials que conformin el marc estructural del 

sistema turístic-territorial per tal de garantir les funcions ecològiques, productives i 

paisatgístiques de l'àmbit, contribuint d'aquesta manera a la revaloració de la 

destinació a partir d'una relació sostenible entre l'activitat turística i els seus recursos. 

• Potenciar el paisatge natural i cultural com a recurs turístic, des de la subunitat de 

paisatge a la qual pertany establint sinergies entre l'activitat turística i el paisatge 

natural o cultural. 

• Activar els paisatges rurals, situats "en hinterland" de la zona turística, a través 

d'estratègies de divulgació i promoció d'aquests com a recurs paisatgístic, així com 

dels productes locals característics, contribuint a generar una marca d'identitat. 

Els elements estructuradors del sistema turístico-territorial són aquells espais oberts o 

vies destinats a que tot funcioni com un sistema intercomunicat i jerarquitzat, posant 

en valor les estructures paisatgístiques del territori. Està conformat pels següents 

elements: 

• Connectors Ambientals: conformats per les àrees de major valor ambiental. Són els 

espais amb prioritat a preservar. Els objectius principals són: 

- Garantir la seva continuïtat entre l'interior i el mar. 

- Alliberar-los de la pressió d'usos i activitats 

- Establir usos compatibles amb la seva preservació. 

• Corredors Paisatgístics: eixos de valor estratègic que connecta el paisatge agro-

forestal en sòl rústic amb els eixos cívics i espais lliures públics o col·lectius en els 

trams urbans, garantint la seva continuïtat fins al mar. En el PRI es defineixen 11 

corredors paisatgístics. Els objectius principals són: 
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- Connectar la primera línia de mar amb l'interior de l'àmbit i el hinterland, articulant 

equipaments públics i privats, instal·lacions hoteleres, comerços, serveis i fites 

patrimonials. 

- Potenciar productes turístics diferencials a través de cada corredor, posant en 

valor els elements potencials més significatius: usos i activitats turístiques, elements 

ambientals i paisatgístics singulars, patrimoni, etc. 

- Configurar eixos de referència urbana per a visitants i residents en cadascuna de 

les unitats de teixits turístics que conformen Platja de Palma. 

- Conformar eixos d'activitat a través dels usos comercials, turístics i serveis en les 

plantes baixes de les edificacions vinculades al corredor. 

- Prioritzar la mobilitat a peu i en bicicleta. 

- Promoure la millora de la qualitat de la planta hotelera, possibilitant l'aplicació dels 

mecanismes previstos en la nova Llei Turística de les Illes Balears (art. 36), com la 

instal·lació turística discontínua. 

- Incorporar els espais lliures col·lectius i/o privats en la configuració del corredor, 

garantint la continuïtat visual a través dels tancaments o l'obertura a l'espai públic si 

es tracta d'usos col·lectius. 

- Protegir, posar en valor i ampliar la pineda existent. 

- Establir un tractament ambiental i paisatgístic de l'espai públic (vies i espais lliures 

públics i col·lectius) a través de projectes d'adequació urbana, mitjançant criteris de 

sostenibilitat i d'eficiència energètica dins de l'àmbit (permeabilitat del sòl, sistemes 

de recollida i emmagatzematge de l'aigua, mobilitat sense emissions, etc.). 

- Integrar els corredors a la xarxa d'itineraris de vianants i / o de bicicletes de l'àmbit. 

• Front Marítim: es defineix una diferenciació del front marítim a partir de les 

característiques orogràfiques de l'àmbit, així com morfològiques dels teixits turístics 

que el delimiten, conformant trams amb identitat pròpia. 

• Senda paisatgística: consisteix en un camí per a vianants i ciclistes conformat per la 

via verda i camins rurals en sòl rústic que recorre la part posterior de l'àmbit de Platja 

de Palma, articulant els espais lliures urbans d'interès ambiental i paisatgístic i el parc 

rural a sòl rústic, així com els connectors ambientals i corredors paisatgístics que 

vinculen el front litoral amb el territori rural. L'objectiu fonamental és per tant la posada 

en valor de la diversitat de recursos paisatgístics del hinterland per dur a terme accions 

de diversificació de l'oferta turística que ajudin a reduir la estacionalitat. 
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Si ens referim a la capacitat poblacional Platja de Palma compta amb una població 

censada de 30.099 habitants, el que representa un 46% de les previsions del 

planejament vigent, davant de les 16.381 habitatges existents que suposen un 75% 

dels previstos. La desigualtat de xifres s'explica per la ràtio d'habitants/habitatge amb 

què compta actualment l'àmbit, amb una mitjana de 1,84 habitants/habitatge. 

El PRI disminueix globalment l'edificabilitat total de l'àmbit, limitant la seva possible 

densificació. Disminueix especialment el nombre d'habitatges i la capacitat de població 

residencial, que passa de 66.134 habitants a 39.501 habitants (ràtio de càlcul 3 

habitants/habitatge). 

Per contra, s'incrementa considerablement el còmput de places turístiques, més 

d'acord amb la realitat existent, que passen de 7.585 a 30.113, en sòl classificat 

exclusivament per a aquesta activitat turística. Aquest sòl inclou tots els establiments 

de categoria de tres estrelles o superior, així com els de categoria inferior emplaçats 

en àmbits que es consideren susceptibles de plans de millora i modernització. 

A efectes de càlcul de població equivalent, el PRI passa d'un total equivalent de 

73.720 habitants dels plans generals vigents, a una capacitat total equivalent de 

69.614 habitants. 

Tots aquests valors estan referenciats al sistema de còmput que estableix el Decret 

2/1996, de regulació de capacitats de població en els instruments de planejament, i 

d'acord amb les qualificacions urbanístiques que s'estableixen en el PRI. 

 

Si ens referim a la oferta d'allotjament turístic-hoteler, l'àmbit de Platja de Palma 

compta actualment amb 182 establiments turístics amb un total de 43.073 places 

turístiques censades enfront de les 7.585 places previstes en el planejament vigent, 

xifra que suposa només un 18% del total existent. 

La majoria d'hotels existents en el sector de Can Pastilla, s'Arenal de Palma i 

Llucmajor, no es reconeixen en el planejament i queden integrats en les respectives 

zones residencials. A nivell sectorial, Son Verí és l'únic que no ha disposat de les 

places turístiques que es preveuen en el planejament, encara que només són 23. 

D'altra banda, a excepció d'algun cas aïllat, cap instal·lació hotelera compleix amb la 

ràtio de 60 m2 per plaça, a causa de la manca de parcel·les amb una mida suficient. 
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Del total de places turístiques (43.073), un 82,5% del total són de tres (63,2%) o quatre 

estrelles (19,35%). Les restants, és a dir 7.538 places (17,5%) són de menys de tres 

estrelles. Les previsions del PRI són: 

• Les places de menys de 3* (7.538 places) s'han d'adaptar al Pla de modernització i 

qualitat, o amortitzar en el termini màxim de 4 anys, en aplicació de la Llei 8/2012, del 

Turisme de les Illes Balears. D'aquest total, es preveu que la meitat es reciclin en nous 

hotels de 4 o més estrelles i que l'altra meitat desaparegui. 

• Passar de l'estàndard usual de Platja de Palma a la categoria de 4* fins a representar 

un mínim del 60% del total de places, 30% de 3* i un 10% de 4 o 5* amb un total 

aproximat de 39.300 places a final del procés (2022). 

En tot cas el PRI no determina el nombre de places; la determinació d'aquest nombre 

de places hoteleres i el procés de regulació i modernització s'ha d'ajustar al que 

estableix la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears. 
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Pel que fa al sector comercial i oferta complementària es troba actualment molt 

atomitzat i sobredimensionat. L'oferta comercial, s'ha desenvolupat seguint unes 

pautes d'emplaçament aleatòries, i en la majoria dels casos es desenvolupa 

paral·lelament a l'oferta turística, conformant agrupacions d'establiments comercials 

complementàries a les operacions de desenvolupament turístic, i ocupant una part de 

la parcel·la d'aquests mateixos establiments turístics. En aquest cas la situació i 

l'emplaçament de l'oferta comercial es justifica més per criteris d'oportunitat 

immobiliària que no pas de demanda o aptitud comercial. Això ha comportat una 

dispersió i un excés d'oferta, que es desplaça i es torna obsoleta amb excessiva 

promptitud. 

La Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, 

d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició de la 

Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 

2006, relativa als serveis en el mercat interior, entre altres disposicions va derogar el 

Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de les Illes Balears. 

Per tal de garantir la sostenibilitat del model territorial mediterrani, la Llei determina en 

el seu article 60, sobre Ordenació urbanística dels usos comercials, els criteris que 

s'han de complir preferentment per a l'ordenació urbanística dels usos comercials. 

L'ordenació del sector comercial i de serveis plantejada en el PRI té com a finalitat 

diversificar l'oferta de recursos turístics, completar la demanda de serveis en 

determinats sectors de l'àmbit, potenciar els trets diferencials dels teixits que el 

conformen evitant àrees inactives en temporada baixa, garantir la mixticitat equilibrada 

d'usos, d'acord amb el marc normatiu així com renovar i dotar de qualitat a l'oferta 

existent. Els objectius principals són: 

• Re-equipar el sector a escala supramunicipal i a una escala de proximitat, mitjançant 

la complementarietat de serveis, compensant així els dèficits que pateixen alguns 

teixits turístics. 

• Reduir l’estacionalitat de la destinació mitjançant la conformació d'una àmplia oferta 

de recursos turístics de qualitat que generin noves demandes en la temporada no 

estival. 

• Garantir la mixticitat equilibrada d'usos, d'acord amb el marc normatiu, equilibrant així 

el grau de serveis que pot oferir cada teixit i evitant àrees inactives en temporada baixa. 
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• Reforçar el policentrisme del Sistema Turístic-Territorial, mitjançant centres o eixos 

d'activitat de referència. 

• Reduir la mobilitat en vehicle privat, garantint un sistema de serveis i dotacions de 

proximitat a través d'eixos cívics i corredors paisatgístics. 

• Conformar espais d'identitat i referència en el Sistema Turístic Territorial que 

contribueixin a la millora de la imatge, de l'espai públic i de la competitivitat de la 

destinació. 

Donada la importància de l'oferta comercial i de serveis en l'àmbit i a fi de 

promocionar-la, modernitzar-la i diversificar-la, el PRI determina d'una banda la 

necessitat d'establir mitjançant un o diversos plans especials les actuacions 

necessàries de renovació i modernització d'aquesta activitat de manera que es doni 

resposta als objectius anteriors, mitjançant l'adopció de les mesures, obres i 

intervencions necessàries per promocionar i dinamitzar les diferents zones i sectors de 

comerç i serveis. En aquest sentit són prioritaris els fronts continus d'activitat existents 

a Platja de Palma que articulen les diferents zones de l'àmbit, i que per tant presenten 

un enorme potencial per a la cohesió dels diferents teixits turístics mitjançant la re-

dinamització de la seva activitat i la millora de l'espai públic. 

 

Respecte al sistema d'espais lliures públics i, més enllà dels estàndards valorats per a 

la ciutat convencional, les destinacions turístiques requereixen d'uns paràmetres que 

més que quantitatius siguin qualitatius. Platja de Palma no presenta tant un dèficit 

general de zones verdes (a excepció de l’existent en els teixits més densos com són 

s'Arenal de Palma i de Llucmajor i Can Pastilla), ans més aviat una manca d'estructura 

urbana que posi en relació el sistema d'equipaments i serveis amb el sistema d'espais 

lliures. Els criteris aplicats per a la definició del sistema d'espais lliures són: 

• La recuperació i restitució de la continuïtat dels sistemes d'aigua de Platja de Palma: 

llits de torrents o zones humides. 

• La posada en valor dels ecosistemes urbans com són les pinedes o fraccions del 

sistema dunar romanents en l'àmbit. S'evita d'aquesta manera la tradicional inversió en 

la importació de paisatges exògens, molt més cars de gestionar i mantenir, que 

generen la pèrdua d'identitat del lloc. 

• La interacció del sistema d'espais lliures públics amb els de caràcter col·lectiu i/o 

privat segons les característiques morfo-tipológicas de cada teixit turístic. 
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• La peatonalització i/o re-urbanització amb criteris de sostenibilitat i de qualitat 

paisatgística dels eixos cívics o vies associades a corredors paisatgístics. 

• La creació d'àrees ambientals urbanes, davant la manca de zones verdes que 

presenten els teixits històrics que van experimentar un important procés de 

densificació amb l'arribada del turisme de masses, amb l'objectiu de compensar els 

dèficits d'aquests teixits. Les àrees ambientals urbanes es caracteritzen per ser un 

espai públic amb prioritat per a vianants lliures d'estacionament de vehicles, oferint un 

tractament de qualitat. 

 

El PRI planteja una ràtio de 10,66 m2 d'espais lliures de sistema general per habitant, 

incloent les places turístiques en equivalència d'una plaça per habitant. 

El PRI elimina la qualificació d'espai lliure privat, manté aquest espai lliure privat dins 

de la zona corresponent com no edificable, redueix els índexs d'ocupació, estableix 

normes de protecció de la pineda existent, i posa l'accent en un específic programa de 

plans i projectes per incidir en la millora del paisatge urbà i del sector comercial que 

ocupa una part d'aquest espai lliure privat. 

 

Respecte al Sistema d'equipaments i serveis, es considera que la seva ordenació 

respon a la vinculació amb els respectius teixits turístics, en funció dels seus 

potencials, deficiències i característiques particulars, aconseguint amb això l'oferta de 

productes diferenciats. És indispensable per a això establir sinergies en l'ús que fan 

residents i turistes dels equipaments i serveis de l'àmbit, de manera que les millores 

que s'estableixin repercuteixin a favor de l'ús que puguin fer tots dos col·lectius. 

Els criteris d'ordenació dels equipaments comporten: 

• La interacció d'equipaments i focus d'activitat amb el sistema d'espais lliures segons 

les característiques de cada teixit turístic, per millorar les condicions d'urbanitat. 

• La posada en valor del comerç i restauració de proximitat dels teixits més densos 

• La configuració de centres d'activitat mitjançant l'articulació de peces que actualment 

estan aïllades, especialment en els teixits amb predomini de peces hoteleres 

(establiments turístics), comercials i serveis, millorant la qualitat de l'entorn i 

possibilitant un nou producte turístic, especialment a través dels Corredors 

paisatgístics. 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

159 

• La definició d'equipaments i serveis més flexibles que permetin cobrir les necessitats 

mínimes dels teixits residencials de baixa densitat. 

• La delimitació de reserves de sòl destinades a la incorporació d'equipaments i serveis 

com a oferta complementària o activitats que millorin l'oferta i qualitat de la destinació. 

• La inserció de components de recreació en àrees d'oportunitat en funció dels seus 

valors culturals i naturals que possibilitin la captació de nous segments, la reducció de 

l'estacionalitat turística i la millora de la imatge. 

El PRI permet equipament en categoria de sòl rústic ATH a través d'un pla especial. 

 

 

Respecte a les xarxes de mobilitat i transport existents, es parteix de que la mobilitat a 

Platja de Palma es produeix bàsicament a través de l'eix exterior paral·lel a la línia de 

Costa, composat per l'Autovia Ma-19 que connecta Palma, Aeroport de Son Sant Joan, 

Platja de Palma i Llucmajor, i per la carretera Ma-6014 , que recorre Llucmajor per la 

Costa. Aquest eix territorial presenta un trànsit de tres tipus al seu pas per l'àmbit: el 

trànsit de pas, el trànsit d'accés i sortida cap o des de Palma, i el trànsit de connexió 

entre les diferents àrees de Platja de Palma, ja que el traçat sinuós i la lentitud de la 
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circulació dels carrers internes fa que la major part del trànsit surti a la via ràpida per 

no creuar els diferents barris. L'Autovia Ma-19 acumula una IMD (intensitat mitjana 

diària) que varia entre els 22.489 i 65.214 vehicles/dia. 

En termes generals, el model de mobilitat que funciona actualment en l'àmbit part 

d'unes pautes de desplaçament basades en el vehicle privat, amb una ocupació de 

l'espai públic, permetent fins i tot en els àmbits urbans més compactes la circulació fins 

a la primera línia de platja. La situació s'agreuja entre els mesos de juny i setembre, 

mesos en els quals es concentra el 52,50% del total dels turistes que rep la destinació, 

accentuant la congestió de l'espai viari de les àrees urbanes de Can Pastilla i s'Arenal 

de Palma i de Llucmajor. 

A aquesta realitat s'afegeix el dèficit d'aparcament de vehicles en la trama urbana 

d'aquestes zones, amb una presència massiva de vehicles que ocupen les places en 

viari. El sistema de transport públic actual resulta poc eficient. Existeixen nombroses 

línies d'autobús que coincideixen en un mateix itinerari. 

Els principals objectius que planteja el PRI són doncs: 

• Restablir una nova mobilitat turística més sostenible 

• Dotar d'una mobilitat que cohesioni el Sistema Turístic Territorial de Platja de Palma. 

• Optimitzar la intermodalitat especialment amb el potencial que suposen els nous 

sistemes de transport col·lectiu i / o d'alta capacitat. 

• Reordenar el sistema viari existent en funció de les característiques de cada teixit 

turístic-residencial 

• Generar un sistema de mobilitat alternatiu al vehicle privat. 

• Reordenar la mobilitat en funció del tipus de repercussió generat en el paisatge. 

• Crear una xarxa d'itineraris per a bicicletes, com a nou model de desplaçament 

turístic entenent la mobilitat com a recurs turístic. 

El PRI planteja una reordenació de la mobilitat de Platja de Palma des d'una lectura a 

diferents escales, donant resposta a les problemàtiques del sistema turístic territorial, 

així com als seus incidències d'escala local. Queda estructurat de la següent manera: 

• Vies territorials 

• vies estructurants: portes d'entrada - ronda paisatgística 

• vies distribuïdores 

• vies de prioritat invertida 
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En coherència amb les estratègies de pacificació del trànsit, recuperació de l'espai 

públic i disminució d'emissions de CO2 dins de l'àmbit, s'introdueixen espais per a 

l'aparcament destinats a generar efectes dissuasoris de l'estacionament del vehicle 

privat a la via pública. Aquests es troben vinculats als centres d'activitat nous o 

existents, en espais propers a l'usuari, relacionats a través de l'estructura urbana 

mitjançant els Corredors Paisatgístics, que condueixen al vianant fins al passeig 

marítim. Els principals punts d'estacionament estan vinculats a: 

• estacions intermodals 

• equipaments públics i privats 

• grans peces de serveis 

• la cruïlla de corredors paisatgístics i vies estructurants 

Amb la finalitat d'establir nivells d'intermodalitat dins de l'àmbit, es preveuen una sèrie 

d'intercanviadors en els quals es vinculen les parades de transport públic amb 

aparcaments per al vehicle privat o col·lectiu associats als eixos de prioritat de 

vianants i bicicletes (corredors paisatgístics). 

Es diferencien a més diverses modalitats de transport públic: 

• Transport públic d'alta capacitat: conformat per nous models de transport públic d'alta 

capacitat que connectin de forma òptima Platja de Palma amb l'Aeroport i la ciutat de 

Palma. 

• Bus de Barri: Microbusos que donen servei a les àrees de s'Arenal de Palma i 

Llucmajor, atès que presenten un teixit urbà més dens i una tipologia de carrers de 

menor secció. 

• Taxi-bus: Consisteix en un micro-bus de proximitat que porta a terme el recorregut 

mitjançant un sistema de trucades o serveis sol·licitats prèviament via web. Aquest 

sistema permet donar servei a les àrees de baixa densitat del sistema turístic territorial, 

com Cala Blava, i a persones amb mobilitat reduïda. 

• El sistema de transport públic-col·lectiu en bicicleta 

Tot això comportaria: 

- Una menor ocupació del territori. Evitant la proliferació de noves grans 

infraestructures viàries, com les associades a la millora de les condicions del transport 

en vehicle privat, i les dinàmiques territorials que aquestes generen, com la dispersió 

d'assentaments per al territori. 
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- Una mobilitat més sostenible. Que es veuria afavorida per una adequada 

intermodalitat entre un sistema d'autobusos eficient, un sistema de park & ride i una 

xarxa de carrils bici, que acostaria l'estació a un gran nombre d'usuaris, reduint així la 

dependència al vehicle privat i convertint l'espai turístic en un model basat en 

emissions zero. 

- Una millora de les condicions d'urbanitat de l'espai turístic. Els Intercanviadors, o 

estacions intermodals, permetrien integrar tot un seguit de nous serveis i equipaments 

dotant d'una nova centralitat a l'espai turístic. 
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Línies d'actuació 

Davant del monocultiu turístic de Platja de Palma, basat en el producte de sol i platja, i 

en la uniformització progressiva i repetitiva en les intervencions urbanes, es planteja 

com a estratègia general la diversificació de la destinació a partir de la revalorització 

de les característiques paisatgístiques pròpies i del potencial de cada un dels teixits 

turístics, a través de les següents línies generals d'actuació per abordar la reordenació 

urbanística, amb la finalitat de garantir la qualitat urbana i turística de l'àmbit en termes 

de sostenibilitat i competitivitat: 

• La recuperació del paisatge local com a element d’identitat i estructurador de la 

destinació. La intervenció en la restauració del paisatge urbà, el tractament de l'espai 

públic, i un nou model de mobilitat com a clau per a la urbanitat turística de la 

destinació. 

• La diferenciació dels diferents àmbits i teixits turístics, com a base per a una oferta 

turística diversa i amb menor estacionalitat. 

Les destinacions turístiques madures com Platja de Palma, s'han conformat a partir 

d'un riquíssim mosaic de teixits turístics, que presenten les seves variacions en funció 

de l'etapa turística en què van ser creats: assentaments suburbans de vacances, 

malles turístiques, ciutats jardí i centres autònoms de vacances . Aquests teixits han 

respost a tipus de demanda concreta incidint en les relacions amb l'entorn, categories i 

nivells d'espais lliures i d'activitat, que constitueixen el potencial base per a la seva 

reconversió. Aquesta riquesa d'escenaris potencials xoca amb el mono-producte 

turístic de sol i platja i la monotonia que ofereix actualment l'àmbit de Platja de Palma. 

El reconeixement de la diversitat tipològica de teixits en l'àmbit i la seva posada en 

valor com a nou producte turístic, permet donar resposta a les noves motivacions del 

turisme basades en la necessitat de viure diferents experiències durant el viatge, 

aconseguint que en el seu conjunt la destinació sigui més competitiu. Si la posada en 

valor de cada teixit pot suposar un nou producte turístic, l'articulació del conjunt 

permetrà construir una destinació amb una gran varietat de productes, diversificant cap 

a una oferta molt més rica. 

• La posada en valor de l'arquitectura tradicional com a valor d’identitat en l'Arenal de 

Palma i l'Arenal de Llucmajor. 

Consisteix en el reconeixement de les tipologies tradicionals originals, en un entorn on 

els resultats de les diverses etapes històriques de la destinació són evidents. 
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• La reforma dels teixits obsolets de s'Arenal de Palma i s'Arenal de Llucmajor, 

facilitant els instruments per a la seva transformació i rehabilitació. 

Els assentaments suburbans d’ús per vacances i les malles turístiques originals, 

després del fenomen de densificació dels anys 60-70 presenten la dificultat de donar 

resposta als nous estàndards de les destinacions turístiques. El PRI proposa en 

aquest cas la intervenció en aquestes zones mitjançant plans especials de reforma 

interior, per facilitar els processos de gestió que puguin comportar la renovació urbana 

i el desplaçament si cal, de l'edificació obsoleta o excessiva, així com la rehabilitació 

progressiva de la edificació existent, i la seva adequació a criteris mediambientals de 

reducció de consum i eficiència energètica. 

 

Pel que fa a la ordenació i règim del sòl, el PRI redueix els àmbits de nou creixement 

urbà, als ja aprovats o als que es consideren aptes i necessaris per facilitar les 

operacions de renovació urbana, i que han de permetre al Consorci, disposar de 

terrenys per a possibilitar el "desplaçament d'aprofitament" de àmbits o edificacions 

subjectes a operacions de reforma interior o rehabilitació urbana. 

L'àmbit compta amb un total de 991,89 hectàrees, sent la classificació del sòl 

proposada pel PRI: 

Sòl urbà 542,95 has (54,74%) enfront de 443,80 has 

Sòl urbanitzable 65,01 has. (6,55%) enfront de 129,76 has SUP+109,56 has SUNP 

Sòl no urbanitzable 383,93 has. (38,71%) enfront de 308,77 has 
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Ordenació del sòl urbà 

El PRI delimita el sòl urbà incorporant els sectors i àmbits ja consolidats en 

desenvolupament dels plans generals. L'estratègia aplicada per a l'ordenació del sòl 

urbà es basa en la diferenciació dels teixits turístics i la preservació dels seus valors 

singulars i de les tipologies arquitectòniques que els componen a partir d'una 

aproximació històrica. Per a això és indispensable no només posar en valor les 

característiques morfològiques originals d'aquests teixits, sinó a més reforçar la unitat i 

cohesió entre ells. 

Per a això, es procedeix amb les següents línies d'actuació: 

• Ajustar les qualificacions urbanístiques per reduir la capacitat potencial de població i 

places turístiques, i la seva adequació per a possibilitar la millora de la qualitat de 

l'oferta turística, a partir del reconeixement dels teixits urbans existents, per tal de: 

• Mantenir les zones amb predomini d'habitatge unifamiliar de Can Pastilla i La Ribera 

evitant la seva densificació, el que permet mantenir la pineda i la qualitat urbana que 

això comporta 

• Reconèixer l'arquitectura tradicional de s'Arenal de Palma i de Llucmajor com a valor 

identitari de la destinació, determinant zones específiques per a la seva posada en 

valor. 

• Preservar els usos turístics a Platja de Palma, mitjançant la definició d'una zona 

exclusiva per als establiments hotelers i una altra zona que admet apartaments 

turístics, usos recreatius i altres complementaris a l'ús turístic, no admetent el 

d'habitatges per la seva difícil compatibilitat amb els usos recreatius. 
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Les propostes urbanístiques del PRI s'adeqüen als mecanismes de gestió que facilita 

la legislació urbanística vigent, per a l'obtenció dels terrenys necessaris per als 

sistemes urbanístics, especialment els espais lliures i equipaments, mitjançant els 

mecanismes de compensació corresponents. 

En alguns casos les unitats d'actuació s'ajusten a operacions d'obtenció de petits 

espais públics, per l'eixamplament de les vies o carrers existents i que permetran la 

incorporació d'arbrat. 
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Veiem-ho amb l’exemple de la rehabilitació i renovació urbana de Can Pastilla, 

s'Arenal de Palma i s'Arenal de Llucmajor. Es defineixen tres àrees ambientals 

urbanes com a estratègia catalitzadora: Can Pastilla, s'Arenal de Palma i s'Arenal de 

Llucmajor, davant del dèficit d'espai lliure i la densificació que han experimentat des 

del boom turístic. Implica una pacificació del trànsit de vehicles, intervencions de 

peatonalització i de nova urbanització, així com de millora paisatgística de l'espai 

públic. 

Per facilitar els processos de gestió que puguin comportar la renovació urbana i el 

desplaçament si cal, de l'edificació obsoleta o excessiva en les àrees més conflictives 

dels teixits urbans més densos, el PRI defineix una sèrie de plans especials de 

reforma interior i estableix les bases per a la transferència de l'aprofitament urbanístic 

d'alguna d'aquestes edificacions sobrepassades en alçada, i de fort impacte negatiu en 

el seu entorn urbà, per a la seva reubicació en nous emplaçaments procedents dels 

nous sectors qualificats. 
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Per evitar afectacions urbanístiques directes que comporten altes indemnitzacions 

públiques a edificis que ja han amortitzat la seva vida útil, es canalitzen les operacions 

a través dels processos de gestió urbanística corresponents. 

 

 

La percepció del paisatge constitueix un element essencial en la determinació de la 

qualitat de l'entorn, i és un component bàsic en la valoració de la qualitat de l'oferta 

associada. el PRI delimita diversos plans especials i projectes per intervenir en la 

recuperació i revalorització del paisatge urbà. 

Entre aquests Plans Especials d'adequació ambiental i paisatgística el del Torrent de 

Son Verí i el Torrent dels Jueus constitueixen els principals connectors ambientals del 

sistema turístic-territorial de Platja de Palma. Per a cada un d'ells es defineix un pla 

especial en l'àmbit urbà que definirà l'ordenació i les actuacions d'adequació ambiental 

i paisatgística per a la recuperació de l'entorn natural i la salvaguarda dels riscos que 

comporta el règim hidràulic dels torrents. 

Resulten igualment interessants els Projectes d'adequació i millora de l'espai públic i el 

paisatge urbà. corredors paisatgístics. Amb la finalitat de determinar les 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

171 

característiques de les actuacions de millora de l'espai públic i el paisatge del seu 

entorn, en els eixos urbans que per la seva ubicació i característiques poden actuar 

com a corredors paisatgístics, el PRI estableix la necessitat de redactar els 

corresponents projectes urbans. 

El PRI planteja el donar solució al caràcter monòton que actualment presenta el 

passeig marítim de Platja de Palma, mitjançant la seva diferenciació per trams amb 

identitat pròpia en relació a les característiques topològiques de cada àmbit. 
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Ordenació del sòl urbanitzable 

Es delimiten 6 sectors urbanitzables per conformar els límits urbans dels àmbits i 

facilitar les operacions de re-equipament turístic i rehabilitació urbana dels diferents 

àmbits urbans, i obtenir la disponibilitat del terreny necessari per a aquesta finalitat, 

així com per a les operacions de rehabilitació urbana, re-allotjament i desplaçament 

d'activitats, tal com es preveu en la normativa d'aquest PRI per a les edificacions 

turístiques obsoletes que sobrepassin l'alçada de 5 plantes i que hagin de renovar-se i 

canviar d'ús. 

No es preveu per tant en aquests sectors urbanitzables nous desenvolupaments 

residencials, excepte en el cas de completar trames existents, o en habitatges de 

protecció oficial de suport a la renovació urbana, especialment a s'Arenal de Llucmajor. 

El desenvolupament d'aquests sectors urbanitzables permetrà conformar els límits 

urbans amb espais lliures o de parc urbà a Can Pastilla ia l'Arenal de Llucmajor, així 

com disposar d'un parc equipat (36 ha) de suport al principal àmbit turístic de l'Arenal 

de Llucmajor que es desenvolupa al marge dret d'aquest torrent. La previsió d'un 

establiment hoteler d'alt nivell i l'equipament complementari, permetria potenciar 

aquest àmbit d'alta qualitat turística, amb activitats i usos complementaris al residencial 

existent en aquest àmbit. 

Atenent als objectius de no augmentar el creixement residencial i ajustar el nombre de 

places turístiques millorant la seva qualitat, la delimitació de reserves de sòl sectors 

tindrà com a finalitat la compensació dels dèficits existents en l'àmbit i/o la implantació 

d'activitats que suposin una millora de l'oferta turística i la posada en valor de la 

destinació. 

Per al càlcul de l'aprofitament mitjà de cada sector s'estableix un coeficient de zona, 

que expressa el valor relatiu que el PRI atribueix a cada ús amb relació als altres. Cal 

tenir en compte que aquests valors relatius dels diferents usos variaran al llarg dels 

anys de vigència del PRI i en funció de la seva localització. Per a la determinació 

d'aquests coeficients s'accepten els establerts en el vigent PGOU de Palma, 

desagregant l'ús turístic del conjunt de serveis i afegint l'habitatge de protecció oficial, 

ja que es considera correcte i vigent el mètode de càlcul seguit per a la seva estimació. 

Donades les diferències de costos d'urbanització que es consideren entre els diferents 

sectors, s'estableix així mateix per a cada sector, un coeficient de costos. 
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Ordenació del sòl rústic 

El sòl classificat com a sòl rústic o no urbanitzable, s'ajusta a les determinacions del 

Pla Territorial Insular de Mallorca, la Llei del sòl rústic i la legislació del sòl. 

Mitjançant l'ordenació del sòl rústic es pretén garantir la connexió amb el Pla de Sant 

Jordi a través de la franja de sòl rústic del sector de la Ribera - Les Meravelles posant 

en valor el paisatge agrícola d'especial interès que encara es conserva; potenciar els 

valors de l'espai lliure de Ses Fontanelles a través de la desclassificació de l'àmbit de 

Can Bogueta d'especial interès etnològic; així com preservar el connector ambiental 

del torrent dels Jueus. En termes generals, es porta a terme el reconeixement dels 

valors etnològics en sòl rústic a través del catàleg de béns patrimonials: antigues 

pedreres d'explotació manual, conjunts i elements vinculats a les activitats 

econòmiques de l'etapa pre-turística. 

En termes generals, els eixos de mobilitat actuen com els principals eixos visuals del 

paisatge, especialment aquells en què es produeix una major intensitat de mobilitat. En 

el cas de Platja de Palma, cal destacar com a àmbits prioritaris de millora i integració 

paisatgística dos tipus d'eixos: la franja de protecció de la via territorial i les portes 

d'entrada de l'àmbit, especialment aquelles àrees que han estat afectades per 

actuacions d'obres d'infraestructures, explotació de pedreres, alteracions per 

processos urbanitzadors, o altres, que han comportat un impacte visual negatiu sobre 

el paisatge, i que per la seva posició tenen una incidència important en la percepció 

del paisatge de Platja Palma. Aquestes han de ser objecte d'un pla especial 

d'integració i restauració del paisatge. 
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Criteris generals d'ordenació de l'oferta turística 

D'acord amb els objectius de la Llei 8/2012 del Turisme i l'PITB, un dels objectius 

urbanístics bàsics del PRI és el de facilitar l'adequació i, si escau la transformació del 

sector turístic cap a cotes de la major qualitat i l'excel·lència turística . 

Des de l'experiència de la innovació destaquen els següents temes clau: 

• La necessitat de desenvolupar productes nous buscant el valor afegit que el diferenciï 

de l'oferta estàndard 

• Millorar la qualitat general del producte: establiment, servei, oferta, etc. 

• Percepció del mitjà termini com a període de transformació realista 

• La gamma alta (5 estrelles) tirarà del sector cap amunt. 

• Recerca de nous nínxols de mercat. 

El criteri normatiu del PRI, és el de diferenciar per a cada teixit turístic les condicions 

necessàries per a garantir la millora de l'oferta turística, en la qual preval la preservació 

del paisatge urbà resultant, evitant els impactes negatius sobre el mateix. D'aquesta 

manera s'adeqüen els paràmetres urbanístics (edificabilitat, ràtio d'ocupació i alçada) a 

la capacitat portant del seu entorn en el cas del sector hoteler, i es deriva plans 

especials detallats per al sector comercial i de serveis. 

A través dels Corredors Paisatgístics i les Àrees Ambientals Urbanes, el PRI facilita els 

mecanismes previstos per a la millora de les instal·lacions hoteleres existents segons 

l'art. 36 de la Llei del Turisme 8/2012, sobre compatibilitat de diferents tipus o grups 

d'establiments i l'explotació conjunta, la complementarietat i millora dels serveis que 

ofereixen diferents instal·lacions turístiques. L'objectiu principal és el de facilitar la 

complementarietat per poder dur a terme una millora dels serveis que ofereixen 

diferents instal·lacions turístiques, sense que això depengui exclusivament de 

l'increment d'edificabilitat de cadascuna d'elles. 

Els usos turístics i hotelers són admesos també en les altres zones residencials, per 

permetre l'ampliació dels establiments hotelers, millorar les ràtios i els serveis 

d'aquests establiments, sense ampliació de places. En tots els casos els establiments 

hauran de respectar les compatibilitats d'usos establertes en la Llei de Turisme i en la 

qualificació urbanística respectiva. 

La disposició addicional sisena de la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears, 

estableix un termini màxim de 4 anys perquè els hotels d'una i dues estrelles, hostals, 
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pensions i similars, en els quals s'han d'adaptar als "plans de modernització i qualitat ", 

o, si s'escau donar de baixa definitiva a l'establiment. 

Entre les possibilitats que estableix la Llei, per a les zones turístiques saturades o 

madures i per als edificis donats de baixa definitiva (art. 78 i 90), hi ha la modificació 

de l'ús d'aquestes edificacions a ús residencial o un altre, amb la baixa definitiva de les 

places hoteleres i previ informe favorable del respectiu Ajuntament, així com la 

possibilitat de la seva demolició i reconstrucció posterior. 

Per a la renovació o canvi d'ús dels edificis turístics obsolets, el PRI estableix 

genèricament la necessitat de procedir prèviament a la seva rehabilitació per adaptar-

se a les condicions d'habitabilitat i de confort ambiental que determina la legislació 

sectorial actualment vigent. En aquest cas estableix també que únicament es poden 

autoritzar les actuacions de canvi d'ús, gran renovació o reconstrucció, en els edificis o 

la part dels mateixos que no sobrepassin l'altura de 5 plantes. 

L'autorització d'aquestes actuacions comportarà necessàriament l'enderrocament del 

volum de l'edificació que sobrepassi l'altura esmentada i l'edificabilitat corresponent a 

la part enderrocada no susceptible de reconstrucció, podrà transferir a un altre solar. 

Per facilitar el desplaçament d'aquesta edificabilitat que sobrepassa l'altura esmentada, 

que s'ha de considerar com una "transferència d'aprofitament urbanístic", el PRI 

estableix l'aplicació d'un coeficient de 1,50 sobre l'edificabilitat que es desplaça, per 

garantir la viabilitat de la operació, i que comportarà l'enderroc del volum de l'edificació 

que sobrepassi l'altura esmentada. Per a això el PRI estableix la possibilitat de 

destinar els terrenys d'equipaments procedents de la cessió del 20% de sistemes 

generals del PTIM a aquestes operacions de transferència urbanística, sempre que 

superin el 5% mínim obligatori de cada sector. 

El procés de renovació de Can Pastilla i de s'Arenal de Palma i de Llucmajor, no 

comporta necessàriament l'eliminació de tots els edificis d'altura excessiva, sinó la 

seva substitució selectiva, i el manteniment dels establiments hotelers amb capacitat 

de renovació i adaptació al paisatge urbà, que haurien de restar com a fites singulars 

d'activitat i vitalitat. El PRI delimita en aquest cas Estudis de detall d'ordenació de 

volums per a la determinació de les possibles ampliacions i reubicació de volums 

edificables en les pomes amb establiments turístics amb més possibilitats de 

processos de renovació. 
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En el cas d'establiments hotelers existents, i d'acord amb les determinacions 

establertes en la Llei 8/2012 de Turisme, es regulen les condicions per a la seva 

modernització, admetent la seva ampliació per a la millora dels serveis oferts o 

augment de categoria, sense augmentar les places existents. 

La disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, recentment derogada, establia la 

possibilitat d'un increment de la superfície edificada d'un 10% a un 20% en funció de la 

categoria de l'establiment, sense augment de places. El PRI preveia, en aquest cas, la 

possibilitat que aquesta ampliació, es pogués efectuar amb l'addició d'una planta a les 

ja existents, o de dos en el cas d'augment de categoria a hotels de 4 *, amb la limitació 

de no sobrepassar l'altura màxima de 8 plantes, excepte a Can Pastilla i els Arenals 

que mantenen la limitació de 5 plantes. En aquest cas, i segons anàlisi efectuada de 

l'edificació existent, es va considerar que la ubicació dels edificis hotelers a la zona de 

la pineda de la Ribera o Les Meravelles, tenia capacitat per incorporar edificis de fins a 

8 plantes (planta baixa + 7 plantes pis), per facilitar el manteniment dels espais no 

edificats de la parcel·les. 

Per als nous establiments, estableix una categoria mínima de 4*, una ràtio d'intensitat 

mínima de 30 m2 per plaça, i una alçada màxima de 5 plantes. 

 

A mode de balanç creiem que el PRI suposa un canvi substancial en el planejament 

urbanístic d’un àmbit turístic, tot destacant que: 

1. S'introdueix la sostenibilitat com l'eix rector de totes les actuacions. El balanç Zero 

C02, 100% energia renovable 2050 i zero residus a abocador són objectius prioritaris 

del pla. Unes propostes que s'emmarquen en les accions de la planificació estratègica 

i el màrqueting urbà. 

2. Es demostra una plena confiança en la rehabilitació urbana i en la integralitat de les 

actuacions proposades. Les finalitats pròpiament socials i urbanístiques estan 

plenament incorporades en el pla. 

3. L'ordenació proposada busca el nul increment de la població resident i la disminució 

de la capacitat hotelera en un 50%. 

L'organització del PAI és piramidal: una meta; 7 estratègies i 30 objectius; 19 

programes i 98 accions que, agrupats en vuit conceptes estratègics, defineixen grans 
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camps d'acció sistèmica i operativa. Aquesta arquitectura es completa amb un sistema 

de 29 indicadors utilitzats per a la seva avaluació i seguiment. 

Les set estratègies definides són: 

1) apostar per un posicionament turístic innovador, competitiu i sostenible; 

2) afrontar el canvi climàtic i preservar els sistemes naturals terrestres i marins; 

3) millorar les condicions de vida i l'ocupació dels residents i treballadors; 

4) revaloritzar integralment el sistema territorial urbà en clau mediterrània i sostenible; 

5) establir compromisos ambiciosos per reduir la càrrega ecològica local i global; 

6) crear un espai digital avançat per a totes les persones i activitats; i 

7) instrumentar un pacte institucional i social i una nova governança per al canvi. 

Les propostes urbanístiques van començar amb l'elaboració de l'anomenat Màster Pla 

o Pla Director de la Platja de Palma. La finalitat d’aquest és trencar amb la imatge de 

paisatge monòton, barat i banal, característic d'aquest tipus d'enclavaments i dotar de 

singularitat a cadascun dels nuclis que conformen aquest territori potenciat el seu 

caràcter policèntric. 

Com a conclusió creiem que algunes de les aportacions més importants del PRI serien 

per eixos temàtics. 

a) Turisme. Es busca recuperar la mediterraneïtat de Platja de Palma alhora que es 

fixa com a base d'operacions per al desenvolupament d'altres experiències. Es 

projecta la rehabilitació integral de l'edificació turística i la modernització de tota la 

planta hotelera, la reducció del 50% de les emissions de C02 per part de les 

instal·lacions hoteleres- i la disminució de la capacitat en un 50%. Tot això amb la 

intenció que Platja de Palma augmenti la mitjana com a destinació turística fins a les 4 

estrelles. 

b) Mobilitat. Les millores es plantegen garantint l'accessibilitat, disminuint sensiblement 

el tràfic i dissenyant un escenari finalista “balanç 0 en carboni” en els desplaçaments 

locals. Així, el pla projecta una mobilitat neutral en emissions de CO2 i una reducció del 

44% en l'externa. La construcció del tramvia urbà de Palma, avui dia descartat, seria el 

suport del model de mobilitat per tal com servir-la per a la connexió de la ciutat amb 

Platja d'aeroport. 

c) Rehabilitació integral de l'edificació en clau de sostenibilitat. Es projecta la redacció 

d'un Pla Director de l'edificació residencial i un altre l'edificació de l'allotjament turístic i 

equipament complementari, inclouria també la renovació de la xarxa de dotacions 
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socials, comercials i equipaments terciaris, així com les edificacions d'interès 

arquitectònic 

d) Estratègies territorial i urbana. Es proposa a la re-valorització integral de tot l'àmbit 

sense creixement urbanístic i sense augmentar la pressió immobiliària. Les propostes 

de desclassificació de sòl són importants. Pel que fa al planejament urbanístic vigent 

(PGOU de Palma i de Llucmajor), el PRI proposa augmentar el sòl urbà en un 10%, 

reduir l'urbanitzable en gairebé un 30% i augmentar el no urbanitzable fins a més d'un 

37%. 
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6.2. PLA ESPECIAL DE RECONVERSIÓ I MILLORA TERRITORIAL DE CALA 
MILLOR 

A diferencia del PRI de Platja de Palma, aquest Pla sobre l’Àmbit d’Intervenció 

Paisatgística IV de Cala Millor, de connexió entre els municipis de Són Servera i Sant 

Llorenç no ha estat aprovat definitivament, ni desplegat, però pel seu especial interès 

l’analitzem a continuació. 

Els Àmbits d’Intervenció Paisatgística es corresponen amb actuacions de 

desplegament del Pla Territorial Insular de Mallorca que es constitueixen com a figures 

de planejament derivat, que es desenvolupen mitjançant els instruments de 

planejament urbanístic. El Pla Territorial estableix el Pla Especial com a instrument de 

desenvolupament de la AIP IV de Cala Millor.  

El Pla Especial té com a finalitat definir una ordenació adequada de la zona fronterera 

entre l’espai turístic-residencial i l’espai rural fragmentat, localitzat entre els termes 

municipals de Sant Llorenç i de Son Servera, que sigui capaç de coordinar i gestionar 

accions de millora i requalificació paisatgística i ambiental per respondre a les 

demandes de l’àmbit en relació a l’entorn i al paisatge. 

 

 

 

L’àmbit d’intervenció se situa dintre del Sistema Turístic-Territorial de Cala Millor, 

emplaçat a la costa est de l’illa, caracteritzat per un continu urbà que va des de Cala 

Morlanda, s’Illot, Sa Coma, Cala Millor, Cala Bona, Port Nou i Costa d’es Pins, cap al 

territori de l’interior amb usos dispersos degut a l’explosió de l’espai turístic. Forma part 

dels municipis de Son Servera i Sant Llorenç comprenent una població aproximada 
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d’uns 10.000 habitants. La seva importància radica en ser la tercera destinació turística 

de l’illa amb aproximadament unes 35.000 places turístiques.  

L’àmbit del Pla Especial definit pel Pla territorial te una superfície total de 253,57 ha, 

140,16 ha de sòl urbà-urbanitzable i 113,40 ha de sòl rústic qualificat pel Pla Territorial 

Insular de Mallorca com a Àrea de Transició d’Harmonització. 

 

 

 

Entre les Normes i el planejament de rang supramunicipal d'aplicació directa es troben 

principalment les DOT, els Plans Directors Sectorials (PDS) i el Pla d'Ordenació de 

l'Oferta Turística (POOT vigent en el moment de la redacció del document d’aprovació 

inicial del Pla Especial). 

En termes generals, el front continu que es va generar per a aprofitar el mar, principal 

recurs turístic, ha provocat en l'actualitat un model caracteritzat per: 

 La fragmentació entre els teixits turístics de la primera i segona línia de mar 

 Assentaments de teixits que fracturen el paisatge natural 

 Discontinuïtat entre les connexions naturals i paisatgístiques del territori 

 Una primera línia de gran altura que fractura les visuals cap a la mar 

 Un teixit que històricament ha donat l'esquena als recursos naturals de l'interior. 
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Per altra banda, malgrat la seva importància, aquesta destinació turística presenta 

unes deficients connexions en transport públic des de Palma, capital administrativa i 

centre de serveis (aproximadament a 70 km), i des de l’aeroport, principal porta 

d'entrada de la illa. Aquesta falta de connectivitat influeix directament en el 

desenvolupament del sector i en les seves dinàmiques territorials remarcant-se molt 

més els desequilibris territorials i socioeconòmics que genera l’estacionalitat turística. 

 

El procés de litoralització, que comporta l'ocupació contínua de la costa, sumat a la 

dispersió dels assentaments de baixa densitat i els usos periurbans ha provocat 

notables problemàtiques sobre els valors naturals i paisatgístics d’aquest territori, com 

ara: 

 Desconnexió entre els valors del paisatge interior i del litoral, interromputs pel 

continu urbà.  

 Fragmentació territorial degut a la manca de connexió entre les àrees de major 

valor ambiental, per la ubicació de diferents usos periurbans en les seves zones de 

transició. 

 Una forta pressió sobre els límits dels espais naturals d'alt valor paisatgístic pels 

assentaments turístics i residencials. 

 Impacte visual i acústic, així com la degradació dels paisatges potencials no 

reconeguts, per la presència d’usos periurbans. 

 Forta artificialització del front litoral 

 Espais públics sense sentit de continuïtat i que, a més no conformen un sistema 

coherent i interrelacionat.  

 A més de l'espai lliure del passeig marítim no es detecten altres espais públics 

importants 

 Falta de consolidació, continuïtat i millora d’alguns trams del Passeig Marítim.  

Pel que fa a la mobilitat 

 Deficients connexions en transport públic des de Palma i l’aeroport 

 Falta d'un sistema d'aparcaments planificats generant borses d'aparcaments en 

solars no ocupats per edificació i provocant la degradació de l'entorn més immediat.  

 Espai del vianant envaït pel vehicle privat, especialment als sectors més pròxims a 

la primera línia de mar. 
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Pel que fa a les activitats i usos 

 Aparició i/o importació de nous recursos i serveis turístics, que s’han situat de forma 

dispersa al llarg del territori que exerceix una alta pressió sobre el paisatge: Safari, 

els dos camps de golf, pistes de cross, depuradores, magatzems 

 Segones residències, que colonitzen el sòl rústic ja sigui mitjançant agrupacions en 

forma de (r)urbanitzacions o totalment aïllades. 

 La proliferació de segones residències de lloguer on els xalets representen un 

producte turístic, normalment no reglat, amb una major taxa de creixement.  

Les noves dinàmiques socioeconòmiques i les mancances que presenta l’actual 

legislació en relació al sòl rústic ha ocasionat: 

 La fragmentació i la falta de definició dels límits entre l’urbà i el rural, generant una 

dispersió en forma de baixa densitat en els espais intersticials. 

 La tendència a la unió entre el nucli de Son Servera i la zona turística de Cala Millor 

mitjançant diferents usos residencials i periurbans malgrat l’ús turístic. 

 La dispersió d’urbanitzacions turístic - residencials entre la franja turística del litoral i 

el medi rural, especialment al voltant de la Ma-4023 i la Ma-4027, generant un altre 

sistema paral·lel al sistema urbà litoral. 

 Ocupació dispersa i sense control sobre el territori. 

La falta d'un planejament supramunicipal que aporti una visió de conjunt ha donat com 

a resultat: 

 Una distribució desequilibrada dels equipaments. La major part del sòl qualificat 

com a tal es troba en el municipi de Sant Llorenç, 

 Manca d’una articulació i complementació del sistema d’equipaments amb els 

espais lliures urbans. 

 Els equipaments estan més lligats als nous sectors de desenvolupament i 

presenten importants deficiències en les àrees del nucli tradicional més dens. 

  



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

184 

Objectius i línies d’actuació 

El Pla Territorial Insular de Mallorca estableix com a principals objectius de l’AIP IV de 

Connexió entre els municipis de Son Servera i Sant Llorenç els següents: 

 Millora de les comunicacions entre els diferents nuclis.  

 Creació d’espais lliures i equipaments d’ús públic. 

 Reordenació i millora paisatgística de les franges de sòl rústic entre nuclis.  

 Donar cohesió urbana entre els teixits turístics-residencials dels dos municipis.  

 Dotar d’estructura urbana als usos turístics i residencials.  

 Limitar activitats incompatibles amb usos residencials i turístics. 

El Pla Territorial defineix també les següents línies i propostes d’actuació: 

Línies d’actuació 

 Potenciar els valors dels elements singulars del paisatge natural i cultural com a 

recurs.  

 Restituir les continuïtats territorials mitjançant connectors ecològics i corredors 

paisatgístics.  

 Reconèixer els elements naturals i patrimonials d’interès paisatgístic.  

 Restablir una nova mobilitat turística - territorial més sostenible. Generar un sistema 

de mobilitat alternatiu al vehicle privat.  

 Actuar contra la dispersió banal de l’ocupació del sòl. 

 Requalificar sectors urbans deteriorats i recuperar els teixits turístics obsolets. 

 Ordenació paisatgística 

Propostes d’actuació 

 Instrumentar una nova ordenació dels àmbits rurals amb els espais lliures urbans. 

 Creació d’un nus Inter modal i establiment d’una jerarquia viària.  

 Generar un sistema d’espais d’aparcament dissuasius i de servei. 

 Consolidar una xarxa de camins rurals històrics prioritzant àmbits per a vianants al 

sector. 

 Donar una resposta adequada als nous comportaments del turisme. 

 Intervenir específicament sobre cada tipus de teixit urbà per potenciar-ne els valors i 

corregir-ne les deficiències. 

 Promoure l’organització conjunta i coordinada dels municipis i altres institucions. 
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En resposta als objectius i línies d’actuació definides pel PTIM per a l’AIP IV de Cala 

Millor, s’han formulat les següents línies estratègiques d’ordenació. 
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El paisatge com a criteri d’intervenció 

En la definició del model d’ordenació s'ha posat l'èmfasi en el reconeixement i 

potenciació dels valors paisatgístics (culturals i naturals) del lloc, com eix principal per 

a generar una estratègia d'intervenció basada en la diferenciació i en la identitat pròpia 

(marca) enfront de la monotonia i no diferenciació de molts espais turístics, 

reconeixent d’aquesta manera els elements naturals i patrimonials d’interès i 

potenciant els seus valors singulars com a recurs. Per tant, es planteja: 

 Gestionar l’espai turístic des de la subunitat de paisatge a la que pertany, per tal 

d’establir sinèrgies entre l’activitat turística i el paisatge natural o cultural, i activitats 

econòmiques tradicionals que configuren aquest territori, generant noves 

dinàmiques i mecanismes de gestió que derivin en un paisatge de qualitat. 

 Potenciar el paisatge natural i cultural com a recurs turístic 

El paisatge rural pot ser entès com un nou recurs per a la diversificació del turisme 

convencional de sol i platja, afavorint a la vegada la gestió i reactivació dels seus 

sòls, avui en procés d’abandó. També ha de ser entès com una oportunitat per a 

generar una marca d’identitat a partir del seu paisatge. Activar els paisatges rurals, 

ubicats “al rerepaís” de la zona turística, a través d’estratègies de divulgació i 

promoció d’aquest com a recurs així com dels productes locals característics. 

Es tracta doncs, d’entendre la destinació turística com a part d’un producte, d’una 

marca. Aquesta marca requereix ser entesa més enllà de la marca turística, 

integrant els valors dels paisatges rurals i les diverses expressions del patrimoni 

mitjançant la seva vinculació des d’activitats pedagògiques, culturals, d’oci i 

esportives. 
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L’estructura urbana-territorial com a pauta d’ordenació 

Dins el sistema urbà d’eixos i nodes i el sistema rural, es reflexa la distinció, 

contraposició i identificació d’aquelles línies que transcorren paral·leles a la costa i 

d’aquells connectors que discorren en sentit perpendicular establint la relació 

d’elements que defineixen l’estructura d’ordenació territorial i de l’àmbit del Pla, per tal 

de:  

 Consolidar els espais lliures com a peces estructuradores d’una Malla Verda 

Territorial en continuïtat. Per a garantir les funcions ecològiques, productives i 

paisatgístiques cal que el sistema d’espais lliures conformi una xarxa continua que 

garanteixi les continuïtats necessàries, amb la mínima fragmentació possible. 

D’aquesta manera podran quedar articulades les àrees de major valor, ambiental i 

paisatgístic amb els espais lliures urbans, mitjançant espais de transició que 

amorteixen la pressió humana. 

 Restituir les continuïtats territorials mitjançant connectors ambientals i corredors 

paisatgístics; reconeixent i recuperant aquests elements estructuradors del territori 

per tal de que el propi sistema urbà els incorpori i permeti la requalificació de l’espai 

turístic. 
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Els connectors ambientals són aquells espais amb valors productius i/o ecològics que 

connecten dos o més espais amb valors ambientals i que permeten una continuïtat 

entre la muntanya i el mar. Els elements paisatgístics que conformen aquesta 

estructura són: les rieres i torrents i les seves àrees d’influència; els camins que 

estructuren i garanteixen l’accessibilitat del territori agrícola; els marges dels cultius, 

que han de garantir la interconnexió dels nivells inferiors de l’escala biològica. Els 

trams urbans del Connector Ambiental estan conformats per les rieres i torrents que 

travessen els nuclis, garantint la continuïtat fins a la mar. 

 

 
 

Els corredors Paisatgístics estan conformats per aquelles àrees de valor ambiental 

estratègic, ubicades entre els Connectors Ambientals, es a dir, entre les àrees de 

major valor ambiental i el sòl urbà, garantint la continuïtat entre la muntanya i el mar. 

Estan conformats principalment pel paisatge agrícola en el sòl rústic, i pels eixos cívics 

i espais lliures públics o col·lectius en els trams urbans per tal d’assegurar la seva 

continuïtat fins a la mar. Els Corredors Paisatgístics són els idonis per a la ubicació 

d’aquelles activitats complementàries que atreuen a la massa crítica del Sistema 

Turístic Territorial de Cala Millor, alliberant les àrees protegides o de major valor 

ambiental de la pressió que aquestes activitats suposen. 

 

 
 

Les vies Paisatgístiques (Via Verda, Ronda Paisatgística, Passeig Marítim-Senda 

Litoral) són aquelles que recorren el territori en direcció paral·lela a la costa, enllaçant 
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cadascun dels connectors ambientals i corredors paisatgístics, i presenten un doble 

valor, ambiental i paisatgístic, al: 

 Vincular el patrimoni arquitectònic-arqueològic i els paisatges naturals i agraris 

(cultius, possessions, arquitectura de pedra en sec) a través de la xarxa de camins 

de l’àmbit de l’AIP IV de Cala Millor. 

 Suposar la reconversió del front marítim incorporant diferents estratègies per a 

recuperar el sistema platja “Parc dunar”, comunicant-ho amb els connectors i vies 

paisatgístiques, així com potenciar la identitat de cadascun dels trams tan per les 

característiques dels teixits com pel tipus de litoral, donant-li continuïtat als 

recorreguts per tal de garantir l’accés públic en tot el llarg del litoral. 

Destaca igualment el tractament transversal dels elements que conformen l’activitat 

turística, allotjament-mobilitat-recursos, al: 

 Reconduir la percepció de massificació 

 Articular els valors d’urbanitat amb els espais oberts territorials 

 Connectar els recursos amb la nova mobilitat turística 

 Reconèixer potencials dels teixits turístics a partir de la seva condició diversa  
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Metodologia de treball i propostes d’intervenció 

El Pla Especial parteix del paisatge com a principal factor d’ordenació i de tres lectures 

transversals a diverses escales (des de la instal·lació turística a la reordenació del 

conjunt de la destinació), interrelacionades entre si. 

1. Els espais oberts com element estructurant del territori 

Es centra en l’ordenació de la matriu d’espais oberts rurals i urbans de l’àmbit, en 

funció de les seves característiques i potencials paisatgístics i ambientals, en 

coherència amb l’estructura urbana territorial. L’ordenació dels espais oberts permet 

actuar contra la dispersió banal de l’ocupació, regulant i delimitant els espais que han 

de quedar exclosos de les dinàmiques de transformació o que són aptes per la 

ubicació de determinats usos. 

D'acord amb les seves dinàmiques, els seus valors i la seva posició, aquest Pla 

Especial concreta l’ordenació dels espais oberts en sòl rústic mitjançant la definició i 

delimitació de tres subcategories que es deriven de l’Àrea de Transició d'harmonització 

del Pla Territorial Insular: 
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 Àrees de Transició d’Harmonització d’Interès Paisatgístic (ATH-IP). Corresponen a 

aquells paisatges agro-ramaders d’especial interès pel seu valor productiu 

tradicional i pels seus valors de continuïtat en el territori. Es defineixen com espais 

oberts permanents. Les funcions bàsiques que ha de complir aquest espai són la 

connexió ambiental i/o paisatgística, així com el desenvolupament de l’activitat 

agrícola i/o ramadera potenciant els valors paisatgístics de configuració de l’entorn 

rural. 

 Àrees de Transició d’Harmonització Estratègica (ATH-E). Corresponen a àrees 

generalment properes a les zones urbanes que actuen com a espai de transició 

entre el sòl urbà i/o l’ATH-P i l’ATH-IP, garantint una relació adequada entre l’entorn 

urbà i l’espai agrícola, especialment en aquelles zones més fràgils a nivell 

paisatgístic. Davant l’impossibilitat de classificar sòl per part del present Pla 

Especial, es permet en aquesta àrea, la previsió de futures zones de reserva i 

dotacional, serveis o equipaments quan així ho determini el corresponent 

planejament municipal.  

 Àrees de Transició d’Harmonització Preventiva (ATH-P). Són els espais oberts en 

situació més propera als teixits urbans. Conformen la façana de les vies 

estructurants d’accés als nuclis o dels mateixos límits urbans. Inclouen aquelles 

àrees més degradades del sòl rústic: camps abandonats, parcel·les amb usos 

periurbans, espais intersticials, etc. 

Amb la finalitat de jerarquitzar i diferenciar el tractament dels espais oberts urbans, 

es defineixen tres tipus d’espais lliures públics amb un caràcter diferenciat: Parcs 

urbans, Places urbanes, Jardins urbans. Per a la creació d’espais lliures urbans es 

plantegen les següents estratègies d’intervenció: 

 Projectar una transició ordenada i paisatgísticament adequada entre els espais 

oberts d'alt valor ambiental i paisatgístic i els paisatges urbans, mitjançant la 

definició d'àrees tampó. Aquestes es materialitzen mitjançant dos tipus d’unitats de 

projectes: Els parcs territorials constituïts a partir dels corredors paisatgístics, que 

permetran alliberar de la pressió humana les àrees d'alt valor natural o agrari i 

donar continuïtat a la matriu territorial d’espais oberts; i els projectes de les vores 

mitjançant els espais lliures que articulin el límit urbà amb el rural. 
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 Connectar la dispersió d’espais lliures públics actuals mitjançant una malla d’eixos 
cívics que els posi en relació amb els principals equipaments i serveis existents i 

previstos, conformant d’aquesta manera una estructura urbana cohesionada. 

 Redefinir la ubicació d’alguns espais lliures públics existents per tal de garantir la 

continuïtat de la matriu territorial dintre del teixit urbà. 

 Integrar els espais lliures privats col·lectius, davant el dèficit de zones verdes, 

especialment en les àrees més denses del front litoral de l’AIP IV 

 

 

 

2. L’aposta per una nova mobilitat turística 

Les formes de desplaçament i la seva ordenació es presenten com a factor clau en la 

definició de la qualitat paisatgística així com la regulació de les dinàmiques que genera 

la mobilitat sobre el territori. El Pla Especial es centra en l'accessibilitat i el sistema de 

mobilitat del sector per a establir una nova mobilitat d'acord amb un àmbit turístic, així 

com en donar resposta a la necessitat de millorar la comunicació i la continuïtat de la 

trama urbana entre els municipis de Cala Millor. Es plantegen les següents estratègies 

d’intervenció: 
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 Reestructuració del sistema viari existent en funció de les característiques de cada 

teixit turístic-residencial. 

 Reforç de la capacitat d'intermodalitat així com les formes de mobilitat més 

sostenible, com el transport públic o col·lectiu de qualitat i el transport en bicicletes 

com a sistema alternatiu al vehicle privat 

 Creació d’una xarxa d’itineraris de bicicletes com a nou model de desplaçament 

turístic. 

 Recuperació de la xarxa de camins rurals històrics per a generar tot un seguit 

d'itineraris d'interès paisatgístic amb prioritat per a vianants i bicicletes que 

permetran desplaçar-se a una velocitat reduïda ,de manera que el visitant pugui 

descobrir tant el paisatge turístic com rural a la velocitat pròpia del lloc. 

 Ampliació de la xarxa de vies ambientals urbanes. 

Es proposa una racionalització del sistema viari de manera que el vehicle privat no 

ocupi de forma indiscriminada bona part de l’espai públic, com passa actualment. 

L’ordenació de la xarxa viària es fonamenta en les necessitats dels vianants, ciclistes i 

transport públic, establint diferents graus de compatibilitat entre ells i amb el vehicle 

privat motoritzat. Aquesta racionalització del sistema viari permetrà alliberar del tràfic 

del cotxe a les subunitats de paisatge urbà més fràgils, especialment aquelles que 

presenten una gran manca d'espais lliures públics o que requereixen la recuperació 

dels valors de la matriu biofísica que els conforma. És per això que s’ordena la xarxa 

viària caracteritzant cadascuna de les vies segons la seva funció: 

Vies estructurants.  

Portes d’entrada 

Ronda paisatgística 

Viaris de repartiment 

Eixos cívics de repartiment 

Vies d’ús compartit 

Zones 30 

Camins rurals 

Vies amb prioritat per a vianants 

Eixos cívics 

Passeig Marítim 

Àrees ambientals urbanes  
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Senda litoral 

Senda rural 

Espais per l’aparcament 
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3. Cap a un espai urbà cohesionat a partir de les activitats i usos 

Front el principi de que l’economia d’avui definirà el paisatge de demà, la lectura del 

Pla Especial sobre les activitats es centra en els següents tres punts:  

 la reordenació de les dinàmiques dels usos turístics 

 la dotació d’estructura urbana territorial als assentaments i activitats 

 el reforçament d’un tipus d’activitat segons els potencials de cada teixit turístic-

residencial, per tal de reforçar el caràcter d’identitat de cada unitat de paisatge urbà, 

entesa com a recurs turístic.  

La priorització i relació de les diferents activitats i usos serveix com a estratègia per a 

reconduir les dinàmiques dels sectors urbans deteriorats i reactivar els teixits turístics 

obsolets. Es plantegen les següents estratègies d’intervenció: 

 Actuar contra la dispersió banal de l’ocupació del sòl: enfront a la fragmentació del 

territori i els problemes que genera la manca de cohesió. D'aquesta manera es 

permet optimitzar els teixits urbans en continuïtat per tal d’evitar la dispersió d’usos i 

construccions.  

 Desenvolupar actuacions en àmbits que actuïn com articulacions i transformacions 

vertebradores amb alt valor afegit pel sistema turístic-territorial 

 Promoure les requalificacions morfològiques mitjançant acupuntures urbanes en els 

teixits per establir els nodes de serveis i equipaments de proximitat que actuaran 

com a catalitzadors de la millora del seu entorn. 

 Requalificar sectors urbans deteriorats i recuperar els teixits turístics obsolets per a 

reciclar l’ús d’aquest espais i evitar la continua extensió urbana. A partir de l’estudi 

del tipus d’intervenció més adient en funció dels potencials que presenta cada tipus 

de teixit. 

 Re-equipar el sector per a una escala supramunicipal i per a l'escala de proximitat, 

compensant així els dèficits de serveis i equipaments que pateixen bona part dels 

teixits turístics. 

 Garantir la misticitat equilibrada d'usos terciaris, equipaments i residencials o turístic. 

 Equilibrar el grau de serveis que pot ofereix cada teixit, evitant així que es generin 

àrees sense cap tipus d’activitat en temporada baixa. 

 Potenciar el caràcter d’identitat de cada teixit turístic reforçant els valors 

paisatgístics que els caracteritzen. 
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 Reforçar el policentrisme del Sistema Turístic- Territorial, mitjançant centres o eixos 

de serveis de referència. 

 Reduir la mobilitat en vehicle privat, garantint un sistema de serveis i dotacions de 

proximitat, integrat amb l'estructura d'espais oberts. 

L'estructura de les activitats definida pel Pla Especial està conformada pels següents 

elements: 

Nodes de centralitat 

Àrees de Nova Centralitat 

Àrees de Centralitat Intermitja de Transició 

Porta d’Activitat 

Centres d’activitat amb usos mixtos 

Actuen com a referents de cohesió social i urbana que permeten introduir nous 

productes complementaris a l’activitat turística, així com nous serveis dotacionals 

per als residents. Aquests nous centres també permeten articular els diferents 

teixits turístics-residencials entre sí i/o amb el sòl rústic, així com compensar els 

dèficits de serveis que puguin presentar, generant un efecte catalitzador sobre 

l'entorn.  

Fronts d’activitat estructurants 

Són aquells fronts continus d'activitat que articulen les diferents zones del àmbit, 

donant cohesió als diferents teixits turístics mitjançant la re-dinamització de la seva 

activitat i la millora de l’espai públic. 

Àrees de teixits homogenis 

Les àrees de teixits homogenis corresponen a la classificació dels teixits turístics-

residencials que conformen l'àmbit en funció de les seves característiques morfo-

tipològiques. Els principals objectius de les Àrees de Teixits Homogenis són els 

següents: 

 Corregir l’estacionalitat turística del conjunt. 

 Reforçar el caràcter i identitat de cada teixit turístic. 

 Aportar un producte turístic diferenciat potenciant les qualitats morfo-tipològiques 

de cada teixit. 
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Actuacions estratègiques i unitats de projecte 

Finalment l’aplicació pràctica de l’ordenació de l’AIP IV es tradueix en cinc actuacions 

estratègiques que determinen les condicions i paràmetres d'ordenació de les diferents 

accions estructurants d’interès supramunicipal, integrant l’ordenació d’espais oberts, 

mobilitat i activitats de forma transversal. Cadascuna de les actuacions estratègiques 

forma part d’un dels elements que estructuren el sistema turístic territorial, de manera 

que són actuacions amb incidència d’acupuntura territorial. Cada actuació estratègica 

compta amb una sèrie d’unitats de projecte que consisteixen en aquells àmbits que 

seran objecte d'un projecte d'ordenació, gestió i/o execució específic, per al seu 

desenvolupament. 
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7. ALGUNES LLIÇONS DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES A 
L’ESTRANGER 

Ens referirem a quatre casos paradigmàtics, tres dels quals han estat a més, objecte 

de tesis doctorals al nostre Departament: Cancún, Cartagena de Índies, Costa 

Esmeralda i Llenguadoc-Rosselló.4 

 

7.1. CANCÚN 

La planificació turística al litoral mexicà té escassament quatre dècades d'existència, i 

dins d'aquest lapse sobresurt el cas de Cancún com a exemple pioner en el 

desenvolupament turístic planificat de nou.  

El govern mexicà va triar a Cancún per desenvolupar una destinació turística. El Banc 

de Mèxic va realitzar tots els estudis previs, va triar el lloc i va delinear el projecte; va 

crear el Fons Nacional d'Infraestructures Turística el 1969, per al finançament i 

desenvolupament d'aquest i altres projectes. El 1970 es va instal·lar el primer 

campament de construcció i en 1971 es va obtenir un préstec del Banc Interamericà 

de Desenvolupament. 

El 1974 l'organisme encarregat de desenvolupar la infraestructura i planificació urbana 

i de serveis es convertiria en FONATUR. Cal assenyalar l'ampli paper desenvolupat 

per aquest que fins i tot va vendre tant a inversors corn al públic les noves àrees 

urbanes i turístiques. 

L'origen del projecte Cancún es va situar dins el model de desenvolupament turístic 

que buscava un impacte regional en zones deprimides a través de pols de 

desenvolupament. Aquest lloc es trobava amb grans mancances d'activitats 

econòmiques, i endarrerit respecte al desenvolupament social del centre i nord del 

país. Avui aquella regió de Yucatán ha ressorgit a l'activitat econòmica mitjançant el 

desenvolupament del primer centre turístic planificat. 

Cancún, a més de ser el primer CIP ha estat el més reeixit en termes econòmics. Per 

l'anterior, ha estat exemple per als següents centres turístics desenvolupats per 

FONATUR (Los Cabos, Ixtapa, Loreto i Huatulco). 
                                                        
4 De les doctores arquitectes Guadalupe Aldape, Alessandra Cappai i Izol Marez, que, juntament amb les 
les ponències presentades al Seminari Internacional organitzat pel Institut Universitari de Recerques 
Turístiques, com a part del projecte Renovestur, han estat les referències bàsiques en aquest apartat. 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

200 

A Cancún, la participació del Fons Nacional d'Infraestructures Turística va prendre el 

paper de soci hoteler i promotor amb un esquema de projecte, parcel·la i crèdit per 

incentivar la inversió hotelera. Poc després, en el Platja Blanca, va preparar un paquet 

de projecte, terreny i crèdit per construir un hotel de 72 habitacions. Per tal d'animar 

als inversors, després de l'hotel Playa Blanca va adoptar aquell esquema localitzant 

les parcel·les urbanitzables, elaborant el projecte dels hotels i fins i tot iniciant la 

construcció dels mateixos. Aquesta estratègia va servir per convèncer els nous 

inversors.  

En els anys setanta, Cancún es va consolidar com el nou pol d'atracció migratòria i 

amb això va portar al territori de Quintana Roo a convertir-se en Estat de la República 

a l'octubre de 1974. Durant la següent dècada, el panorama seria diferent; les 

inversions nacionals i internacionals creixien a un ritme accelerat, al mateix temps que 

la visió neoliberal de Mèxic i del seu entorn internacional dominant va portar al govern 

mexicà cap a la privatització i la desregulació. Va ser en aquesta fase quan es va 

disparar a Cancún el creixement de la inversió, de l'oferta hotelera, de serveis i la 

immigració, amb els conseqüents desequilibris urbans i ambientals. 

Per al destí, la dècada dels anys vuitanta també va representar una major massificació 

i densificació. A través de la lògica del projecte i de] a forma de comercialització del 

territori, el model va magnificar l'esquema per a l'ús de l'espai al litoral, lliurant el 

control de la platja i del seu accés a l'hotel, permetent en aquesta etapa l'apropiació 

privada de la línia de platja per enclavaments de luxe 

A nivell nacional Cancún és la destinació que rep més turistes estrangers. No obstant 

això, les xifres i les anàlisis sobre el creixement de l'oferta hotelera i sobre l'arribada de 

turistes a Cancún assenyalen una tendència a l'estabilitat, per la qual cosa sorgeix la 

pregunta de si cal una revisió crítica sobre la maduresa de la destinació per definir si 

es requereix la seva renovació, sota la lògica del cicle de vida de les destinacions. 

Cancún és una destinació envellida. Amb tot just 40 anys d'existència, les xifres 

mostren aquesta tendència no només en l'oferta d'allotjament, sinó en el nombre de 

turistes rebuts i sobretot en la vessa generada. Cancún generava 1.32 llocs de treball 

directes per habitació hotelera en els vuitanta; mentre que aquesta xifra és de 0.9 llocs 

de treball directes per habitació en el 2010. El 1999 començava a créixer la modalitat 
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de tot inclòs en l'oferta hotelera, representant un 28%; actualment aquesta modalitat 

abasta el 55% de l'oferta. 

Cancún requereix una renovació, i aquesta hauria de reprendre el caràcter de Centre 

Integralment Planejat, amb la presència dels diferents nivells de govern per donar 

certesa sobre l'estat de dret, l'ordre i els plans, sobre la reformulació de l'oferta atenent 

als canvis i tendències en la demanda i sobre el compromís real amb els temes 

ambientals, urbans i socials, a més del benefici econòmic. Però sobretot, cal recuperar 

l'objectiu de qualsevol pla econòmic que és millorar la qualitat de vida de la població. 
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7.2. CARTAGENA DE ÍNDIES 

Cartagena d'Índies és la primera destinació turística de vacances a nivell nacional i 

internacional a Colòmbia. La ciutat està localitzada a la Costa Atlàntica i té 892.545 

habitants, d'acord amb l'últim cens realitzat al país. El municipi té una superfície de 

616 km2, amb costes sobre el Mar Carib, amb quasi 16 km de platges i 11 de muralles. 

Després d’una llarga crisi, es decideix en els seixanta donar-li un impuls turístic. El 

govern implementa una Política Turística amb destinacions pilot i el model més 

complet era el de Cartagena, que es centra clarament en el producte de sol i platja. 

Anys després, el 1984, la ciutat rep el distintiu de Patrimoni Històric i Cultural de la 

Humanitat, element que transformarà la vocació turística de la ciutat, permetent-li 

posicionar-se de manera privilegiada sobre competència, aprofitant aquest avantatge 

comparatiu. No obstant això, Cartagena no es va beneficiar d'aquesta avantatge sinó 

fins al cap de 20 anys. 

Fins a l'any 2003 Cartagena d'Índies es promociona com a destinació exòtica, dotada 

de platges de sorra blanca i amb una interessant cultura com a complement, el que la 

relegava a les darreres posicions entre els destins “Carib” (darrera dels destins Cuba, 

Panamà i Dominicana). 

Ben aviat però, es descobreix com principals fortaleses la identificació de la ciutat amb 

un Carib històric, la conservació del seu centre fundacional i el seu prestigi com a 

escenari d'esdeveniments internacionals. 

Això, sumat a la projecció general del Carib, on les destinacions intenten posicionar-se 

amb una oferta principal de sol i platja, però amb un complementari fort de cultura i 

natura per diversificar el producte, va impulsar les primeres reaccions per tal 

d'aconseguir la transformació de la vocació turística de Cartagena d'Índies. 

Hi ha quatre factors clars que permeten evidenciar la transició del producte principal de 

sol i platja a turisme cultural: 

- El fet que dels dels recursos de Cartagena, més del 70% estan relacionats amb la 

cultura, mentre que els naturals només representen el 16,5%. 

- El 80.5% dels turistes són nacionals i la principal motivació del viatge és de 

vacances (66,36%) i les activitats realitzades en ordre de menció eren: sol i platja, 

excursions i visita a llocs d'interès historicocultural. 
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- Analitzant la posició competitiva dels mercats turístics, es reconeix al turisme 

cultural com el producte amb més atractiu de mercat, trencant amb el paradigma de 

sol i platja plantejat fins al moment. 

- Es defineix com a objectiu principal “Posicionar Cartagena d'Índies, com a primera 

destinació internacional de Colòmbia a les xarxes globals de serveis turístics, i 

consolidar-la com el destí preferit en l'àmbit nacional, oferint productes turístics 

complets, sostenibles, rendibles i competitius, constituïts principalment per 

components: historicocultural; de sol i platja i ecoturisme; turisme de velers i creuer; 

congressos, convencions i esdeveniments. 

Cartagena d’Índies ha capgirat el seu declivi al llarg del que va de segle, tot i que són 

moltes les crítiques per construir una destinació fora del context de la ciutat i dels 

ciutadans. 

A tall d’exemple, diversos estudiosos i intel·lectuals molt respectats critiquen la 

polarització social a on: 

Les Muralles de Cartagena (principal atractiu turístic), s’han convertit en el símbol 

material del desenvolupament desigual de dues ciutats (dintre i fora). 

La política urbana no aconsegueix evitar que la ciutat que es troba més enllà de les 

muralles, continuï de nou assetjada per la pobresa, la misèria i la contaminació. 

S’han eradicat totalment 4 barris als peus de les muralles, per considerar-los 

«perillosos» per a la imatge de la ciutat i el seu desenvolupament turístic de la 

mateixa 

La comunitat no té participació en la cadena de valor del turisme, el que impedeix 

una reducció de la pobresa. 

Cartagena és la principal destinació de vacances al territori colombià, en el al mercat 

internacional, pel fet d'haver estat declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat l'any 

1984. 

L'anterior, sumat a les deficiències paisatgístiques i de gestió de les platges de la 

ciutat, va portar el sector públic i privat a bolcar els seus esforços per potenciar i situar 

com a principal producte al turisme cultural, fins i tot per sobre del de sol i platja, i 

aquest desenvolupament del producte cultural a Cartagena no només ha dinamitzat 

l'especialització del producte cultural i l'arribada de visitants internacionals, sinó que 
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està incrementant la inversió directa en el sector provinent de fons nacionals i 

internacionals. Prova d'això és la projecció de 12 hotels amb quasi 2.000 allotjaments. 

Als anteriors esforços del sector privat se sumen les iniciatives del sector des del nivell 

regional i nacional, on un dels èxits més importen definició de la marca ciutat en l'any 

2010, anomenada “Cartagena World Heritage City”, per aprofitar la declaratòria de la 

UNESCO com un segell que identifiqui el valor patrimonial de la ciutat. Des de l'àmbit 

nacional els esforços en termes de promoció amb la marca “Colòmbia és Passió” i la 

campanya “El risc és que et vulguis quedar”, involucrat el destí en totes les seves 

estratègies de posicionament. 

Sense cap dubte, el sector turístic a Cartagena és atractiu i dinàmic, però la població 

local no percep els beneficis d'aquesta activitat i pel amb el contrari alguns d'ells s'han 

sentit aïllats del desenvolupament d'aquesta activitat econòmica. Són només alguns 

aspectes que evidencien que la “ciutat turística” s'ha gestionat fora del context real de 

ciutat i que per fora de la ciutat emmurallada, aquest creixement i dinàmica no té major 

impacte. 
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7.3. COSTA ESMERALDA 

Costa Esmeralda i Llenguadoc-Rosselló tenen, com a destinacions turístiques, força 

aspectes en comú (sorgeixen quasi en paral·lel, tenen un caràcter emblemàtic, confien 

en la singular ordenació i arquitectura com a elements bàsics del seu caràcter, i èxit). 

Però mentre el primer sorgeix de la iniciativa privada, el segon és una veritable 

operació d’estat. 

La història de Costa Esmeralda, situada a la històrica regió de Gallura (Sardenya), 

arrenca en 1962, quan el príncep Karim Aga Khan, amb 26 anys, decideix impulsar la 

seva fundació, tot seguint el model de la propera Costa Blava, amb la diferència que 

només una clientela d'elit podria arribar a la illa. Per atraure els inversors i compradors 

potencials, l'Aga Khan disposa una connexió a través d'un vol xàrter i impulsa la 

creació d'un Consorci, on cada un dels inversors es comprometen a complir unes 

normes de construcció comunes. El consorci es presenta com una associació sense 

ànim de lucre, per tal de programar un desenvolupament urbà i residencial equilibrat i 

dotar-lo de les obres necessàries de qualitat per a un millor desenvolupament turístic. 

L'objectiu del consorci era tanmateix reunir sota una única administració les 

considerables inversions a l'espera de tenir èxit en l'operació financera a llarg termini. 

El que havia de diferenciar-la Costa Maragda de totes les altres iniciatives turístiques 

de Sardenya és la forma de gestió de les tres mil hectàrees de territori costaner. 

Per tal de definir les normes de construcció, avaluació de projectes i començar a fer 

realitat els primers edificis de la Costa Esmeralda, es va constituir un Comitè 

d'Arquitectura, formada per un equip d'arquitectes internacionals elegits pel príncep 

Aga Khan, entre els que destaca Luigi Vietti. 

Vietti viatja a l'illa per descobrir la zona en companyia del Príncep Aga Khan, reconeix 

el caràcter dels assentaments i l'arquitectura popular tradicional que, barrejades i 

reinterpretades, es converteixen en els elements bàsics del disseny. Un objectiu clau 

és no afectar la naturalesa sense limitar el donar curs a la imaginació. Vietti torna a 

descobrir l'arquitectura popular, dels camperols i pescadors, i la adapta a les noves 

exigències. A partir d'aquí enllaça amb el neorealisme, amb el redescobriment de les 

tècniques de construcció, dels coneixements tradicionals, de les formes espontànies 

relacionades amb la vida dels camperols. 
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Vietti confessa que el que va inspirar-lo fou la dura vegetació mediterrània, composta 

principalment per ginebres, que vista des de la distància sembla formar un bosc, però 

en acostar-se, perd la seva grandària. Aquest canvi en les proporcions a la 

Mediterrània el porta a voler fer cases que no es vegin. 

L'altura dels edificis és un element clau per a la seva integració en el paisatge, tenint 

com a referència un màxims de 2,50 metres, podent arribar a un màxim de dos nivells, 

per a tractar d'ocultar les cases en el paisatge i no bloquejar la vista entre elles. 

Destaca també l'ús de materials originaris del lloc, que s'integren perfectament en el 

territori, mantenint intacta la naturalesa local. Per als elements verticals s’escullen 

blocs monolítics de granit tallats, que contrasten amb el formigó, excepte en les 

estructures horitzontals, on el ciment s'alterna amb arcs de fusta o de pedra. 

També hi ha altres elements comuns en el paisatge mediterrani com pòrtics, galeries, 

escales exteriors, balcons i terrasses, les vorades i les parets inclinades. L’Hotel Cala 

di Volpe es considerat la inspiració per a aquest estil exòtic. Per mantenir-se fidel a la 

idea de la Mediterrània, Vietti adopta elements urbans fàcilment repetibles en altres 

llocs. No és difícil descobrir el paisatge de Porto Cervo repetit en altres llocs turístics: 

com és el cas de Binibeca a Menorca, que dissenya l’arquitecte Barba Corsini, on ens 

trobem amb alguns elements similars, com ara el moll, la plaça, l'església, els arcs i 

lògies. Si no fos per l'efecte envellit aplicat als edificis de Porto Cervo, seria difícil 

distingir les dues poblacions una de l'altre. 

Però és difícil dir quina és la veritable base de referències. L'arquitectura típica més 

propera de Gallura, no es prestava per sotmetre-la a una readaptació estilística: el plec 

es vincula a la difícil economia de pasturatge, i la seva configuració d'una sola cèl·lula 

o en alguns casos bicel·lular, no era adequada. 

Potser sigui l'entorn de Liguria? 

L'ús de l’efecte cromàtic suggereix el paisatge de Portofino i altres pobles de la Liguria, 

tots aquests centres històrics reals, o fins i tot el francès de Port Grimaud i Port la 

Galere.  

No s’imposa cap referència específica de Sardenya, sinó més aviat un conjunt 

d'elements extrets de l'arquitectura popular a la Mediterrània, que simulen, 

especialment a Porto Cervo, la urbanitat mediterrània, amb una arquitectura precisa 

dels espais, camins i illes, i amb la definició arquitectònica de l'espai públic. Aquests 
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elements, barrejats harmoniosament, s'han d'ajustar a la topografia de la terra sense 

causar impacte. 

No només l'estructura territorial, també les petjades humanes són la base per al 

desenvolupament de Porto Cervo: els camins són la inspiració per al traçat dels 

carrers, que es basen gairebé de forma literal en el territori, i les parets de pedra seca 

es tornen límits de les subdivisions o de les pròpies parcel·les. 

Els resultats de la recerca de Vietti sobre l'arquitectura espontània a Sardenya, estan 

molt lluny de la resta de les intervencions neorealistes de la península. Costa 

Esmeralda és la paradoxa d'una rica clientela que vol viure en viles d'estil "pobre". 

Per arribar a discrets resultats formals, especialment en la composició final de Porto 

Cervo, hi va haver una acurada anàlisi del territori, entès com sumatori d’elements 

naturals, el terreny, la vegetació i el paisatge, i no una referència simplista al context. 

  



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

210 

  



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

211 

7.4. LLENGUADOC-ROSSELLÓ 

El debat i la crítica sobre l'arquitectura del turisme solen afrontar la qüestió com si es 

tractés d'un fenomen urbanístic espontani, sense un projecte arquitectònic i urbà que 

el precedeixi, oblidant que algunes de les operacions més importants de colonització i 

desenvolupament turístic no només van estar econòmicament guiades per plans a 

escala nacional, ans també per un projecte urbanístic de magnífics professionals. Així 

es palesa a un dels casos exemplars desenvolupats a França, a la dècada dels 

seixanta, a la costa del Llenguadoc-Rosselló, a Port Leucate-Barcarès, a càrrec de 

l'arquitecte Georges Candilis, un dels primers a reflexionar sobre el paper i l'aportació 

de l'arquitectura moderna en aquest camp. 

Immediatament després de la Segona Guerra Mundial, el govern francès va haver 

d'afrontar la reconstrucció del país i el dèficit d'habitatges. Va apostar pels principis 

formulats pel Moviment Modern i per la utilització de l'ordre obert com la solució 

arquitectònica i urbanística per solucionar el problema de l'hàbitat. La construcció 

massiva d'habitatges es va realitzar normalment a la perifèria dels grans centres 

urbans, mitjançant operacions que van ser batejades molt gràficament com grands 

ensembles. La rigidesa i falta de flexibilitat dels principis establerts en la Carta 

d'Atenes i la seva mala aplicació va originar un moviment crític de joves arquitectes, la 

tercera generació del Moviment Modern, agrupats entorn de l'anomenat TEAM 10, que 

van plantejar la necessitat de formular de nou les bases del moviment a partir de 

principis més urbans. A França, l'equip encapçalat pel arquitecte Candilis va ser el 

principal divulgador de les teories d'aquest grup i el seu exponent més representatiu 

de la construcció d'habitatge massiu i arquitectura pel turisme. 

En la dècada de 1960 les accions que es van dur a terme per afrontar el 

desenvolupament urbanístic de la costa mediterrània francesa van ser conseqüència 

de la necessitat de reactivar econòmicament alguns dels territoris més deprimits del 

país, dedicats a l'agricultura, a través de l'activitat turística. Un d'aquests projectes 

implementats pel govern francès va ser l'ordenació turística del litoral de Llenguadoc-

Rosselló. En 1964 es va aprovar un Pla d'urbanisme d'interès regional, amb una 

seqüència d'unitats turístiques separades per grans espais verds, estacions turístiques 

i un sistema de ports esportius. 
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Els projectes de les noves estacions turístiques (La Grand-Motte i Port Leucate-

Barcarès), dirigits per Candilis, van plantejar un nou model de ciutat balneària en el 

que s'eliminava el passeig marítim i es prenia el port esportiu com l'element 

concentrador de les principals activitats.  

Port Leucate-Barcarès té una longitud aproximada de 8 km entre el Mediterrani i 

l’Étang de Salses-Leucate. En un primer projecte una gran estructura horitzontal en 

forma zigzaguejant recorre un terreny sense gaire transformacions, amb nuclis urbans 

que concentren activitats en edificacions de diverses mides, densitats i nivells. Un 

canal divideix les dues estacions i connecta el mar amb la llacuna; amb el port 

principal localitzat en aquest i dos menors orientats cap a la llacuna en ambdós 

extrems. El projecte definitiu està basat en els principis d’un nou ordre: jerarquia viària 

amb prioritat pel vianant, divisió en barris i emplaçament dels edificis en mig de grans 

àrees verdes, carrers comercials i un gran bulevard nàutic. Els diversos barris formen 

un trencaclosques urbà, i més de les instal·lacions portuàries, es proposa un complex 

esportiu i recreatiu al centre del conjunt. 

Georges Candilis defensa que el turisme exigia una nova arquitectura en harmonia 

amb la naturalesa del lloc, i proposa conjunts d'immobles esglaonats que entrellacen 

terrasses i habitacions amb vistes al mar, amb una arquitectura senzilla i diàfana. Vol 

crear una ciutat de vacances que esborri en l'usuari la idea de la ciutat dedicada a la 

feina. Amb la intenció d'oferir un turisme per a tothom, l'estació inclou tipologies 

innovadores i diverses, amb una barreja de densitats per ajustar-se a les preferències i 

mitjans econòmics dels visitants. Se’ls ofereix una alternativa d'allotjaments amb 

llibertat espacial i integració al medi en un ambient segur, privat i tranquil com a 

conseqüència de l'exclusió dels automòbils, que han de romandre a cinc nuclis 

d'estacionaments, utilitzant un petit tren sobre rodes com un mitjà de transport intern i 

per repartir el menjar preparat a la cuina central. 

El desenvolupament turístic del Llenguadoc-Rosselló fou un dels primers projectes del 

turisme de sol i platja en el món, que va comptar amb un ampli equip d'arquitectes i 

urbanistes que van reflexionar sobre les característiques del nou fenomen i sobre 

quina havia de ser la resposta més adequada. L'arquitectura turística destinada a 

satisfer les necessitats d'un turisme massiu de sol i platja, va néixer en aquest context 

teòric de revisió crítica dels principis del Moviment Modern, incorporant grans 

estructures i noves tipologies arquitectòniques per adaptar-les a la pràctica del turisme, 
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no només per l’allotjament, ans també per altres activitats (escoles de vela, pavellons i 

passadissos comercials coberts, equipaments i restaurants de platja), adaptades a les 

condicions del clima i el lloc. Contràriament a la zonificació estricte (treballar, circular, 

descansar i habitar), a l'estació turística la ordenació forma barris mixtos amb diverses 

tipologies i densitats. 
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8. PLA D’ORDENACIÓ DE LA OFERTA TURÍSTICA DE MALLORCA 
(POOT)  

El Pla Director Sectorial d’Ordenació de la Oferta Turística de Mallorca (POOT), 

s’aprova mitjançant el Decret 54/95 de 6 d’abril (BOCAIB 79 de 22 de juny de 1995) i 

es deroga per la Llei 8/2012 de Turisme de les Illes Balears. 

És un dels plans directors sectorials que preveu la Llei 8/87 d'ordenació territorial de 

les Illes Balears, substituïda per la Llei 14/2000 del mateix títol. Constitueix a més, 

l’antecedent més directe i rellevant d’aquest PIAT i per tant resulta d’interès valorar la 

diagnosi que en fa de la situació turística de Mallorca. 

Donat que la pàgina corresponent del Consell de Mallorca no figura el document de la 

Memòria ni els estudis de base que s’haurien elaborat per prendre decisions i establir 

determinacions a vegades força detallades i interessants, hem deduït de les 

definicions, objectius i mesures, de les normes generals, i de les particulars de 

cadascuna de les 37 zones, les característiques de la situació que es vol afrontar. 

Entre els trets generals d’aquesta diagnosi cal destacar: 

Pel que fa al conjunt del territori: 

- Manca d’una planificació integral 

- Marcada estacionalitat de la demanda 

- Excessiva massificació i disminució nivell consum per turista 

- Excessiva i continua urbanització de la costa 

- Notables desequilibris territorials (litoral /interior) 

- Insuficient preservació del medi ambient 

- Confusió àrees residencials i turístiques 

- Relació allotjaments, infraestructures i dotacions inadequats 

Pel que fa a les característiques de força àmbits: 

- Oferta turística poc qualificada/diversificada 

- Planta hotelera obsoleta i insuficient oferta complementària 

Pel que fa a determinats àmbits: 

- Excessiva concentració d’orígens i tipus de turisme 

- Disminució qualitat del turisme i problemes d’ordre públic 

- Insuficient oferta d’allotjaments i degradació paisatgística  

El POOT ordena l’entorn de les zones turístiques i les diferents àrees de protecció: 
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- Zones limítrofes de protecció costanera que constitueixen els espais de separació 

entre zones turístiques que ocupen una franja a partir de la línia de costa i paral·lela a 

aquesta de 1.000 metres, essent qualificat de sòl no urbanitzable. Objectiu: evitar la 

creació d’un continu urbà al llarg de la costa. 

- Àrees de protecció posterior que constitueixen els terrenys en què el Pla estableix 

una sèrie de cauteles per evitar la implantació d’usos que puguin resultar perjudicials 

per a l’activitat turística de la zona. 

També regula els usos i fixa la densitat com a paràmetre bàsic que s’ha de controlar. 

Es mantindran com a màxim les densitats previstes al sòl urbà i urbanitzable amb PP 

definitivament aprovat. En aquells urbanitzables sense PP aprovat, la densitat màxima 

serà de 60 hab/ha (les DOT suggerien 100 hab/ha) o la fixada pel Pla General. 

Estableix els estàndards d’equipaments en cada zona, el rati turístic, alçades, 

edificabilitat i ocupació; i proposa operacions d’intercanvi d’aprofitament i de 

reconversió, amb àrees de reconversió preferent. 

A l’article 22, el POOT marca les Àrees de Reconversió Preferent dins les zones 

turístiques (la majoria d’aquestes es mantenen al PTIM com a àrees de reconversió 

territorial): 

Cala Major    Zona 1  Palma 

Palma Nova – Magaluf  Zona 4  Calvià 

Santa Ponça    Zona 5  Calvià 

Peguera    Zona 6  Calvià 

Port de Sóller    Zona 10 Sóller 

Cala Sant Vicenç   Zona 11 Pollença 

Can Picaport    Zona 16 Santa Margalida 

Cala Ratjada    Subzona 20.1 Capdepera 

Cala Bona    Zona 22 Son Servera – Sant Llorenç 

S’Illot     Zona 23 Sant Llorenç - Manacor 

Cala d’Or    Zona 28 Felanitx - Santanyí 

S’Arenal    Zona 35 Llucmajor 

Can Pastilla    Zona 36 Palma  

Actualment, la reconversió d’aquestes àrees s’està realitzant a través d’actuacions 

puntuals, sense l’aprovació corresponent dels Plans Especials de Reforma Interior, és 
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a dir, sense una estratègia global per a cada àrea. S’han adaptat molts pocs municipis 

al POOT, per la qual cosa ni tan sols s’ha fet una delimitació precisa d’aquestes àrees. 

Les àrees de protecció posterior són com les àrees de transició que estableixen les 

DOT, ja que es tracta d’una franja a partir del sòl urbà i urbanitzable de com a mínim 

500 metres, en la que no podran autoritzar-se els usos que puguin afectar 

negativament a l’activitat turística de la zona. Seran les AT-H del PTIM, on es podran 

desenvolupar els creixements vinculats a operacions de reconversió territorial o 

d’intercanvi de places i dotació d’equipaments i serveis. 

El POOT preveia bàsicament la reconversió d’allotjaments turístics, en tant que el 

PTIM obre la porta a la implantació de nous usos residencials dins zones POOT en el 

marc de les operacions de reconversió territorial. 

En els nuclis a zones turístiques POOT, no s’hi permet el creixement, només es 

permet a les zones posteriors (al PTIM dibuixades com a Àrees de Transició 

d’Harmonització, columna ART/RD de la Norma 6 del PTIM). La justificació d’aquesta 

decisió està relacionada amb la reconversió de places turístiques considerades 

obsoletes. De les 683,18 ha per a operacions de reconversió 491,40 ha ho són per a 

actuacions turístiques en el marc del POOT. 

El POOT conté dos règims normatius, les zones definides com a turístiques (37 zones) 

i la resta del territori. Els seus articles 20 i 21 regulen les operacions d’intercanvi 

d’aprofitament i reconversió per tal d’eliminar o substituir els establiments 

d’allotjaments turístics obsolets i millorar espais lliures i equipaments. 

La Llei General Turística regula la baixa definitiva com a requisit per a l’atorgament 

d’una autorització turística prèvia. La Norma Territorial Cautelar (NTC) a l’article 4 

s’assenyala que els projectes de construcció de nova planta destinats a establiments 

d’allotjament turístic, canvi d’ús o ampliacions, que suposin un augment del número de 

places, han d’estar subjectes a un règim determinat. El PTIM plantejarà nous sistemes 

d’intercanvi d’aprofitament i reconversió (només en zones de reconversió preferents, 

segons l’article 22 del POOT), amb la possibilitat d’operacions mixtes (turístiques i 

residencials), a on les places turístiques obsoletes s’hauran de reconvertir dins del 

mateix àmbit. 

Pel que fa a la gestió del POOT no s’ha desenvolupat d’una manera global cap de les 

àrees de reconversió preferents indicades, únicament actuacions aïllades, amb el fi 
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d’obtenir noves places turístiques. És per això que el PTIM fa especial incidència en 

les operacions de reconversió territorial i estableix les ART directes amb un 

mecanisme d’adaptació parcial de planejament i possibilitat de subrogació per part del 

Consell de Mallorca. 
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9. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA (PTIM) 

El Pla Territorial Insular de Mallorca s’aprova definitivament pel Ple del Consell Insular 

de Mallorca dia 13 de desembre de 2004 (BOIB núm. 188 de 31 de desembre de 

2004). Fou modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 13 de gener 

de 2011 (Modificació puntual núm. 2 del PTIM, BOIB núm. 18-EXT de 4/02/2011). 

Destacarem, fonamentalment i de forma molt sintètica, aquells aspectes que el PTI 

considera claus del turisme a Mallorca i en aquells que incideixen en els objectius 

d’aquest PIAT, particularment en les seves determinacions normatives. 

 

El turisme comporta el 80% del PIB de Mallorca configurant a Mallorca, un model de 

turisme de masses amb força desequilibris, que si continua així, pot arribar a 

pressionar el territori, arribant a disminuir la qualitat ambiental i paisatgística de l’illa i 

deixar de ser una destinació competitiva en l’arc mediterrani. Aquest tipus de turisme 

està comportant tot un seguit d’efectes: 

- Model dual assentaments amb poca relació entre nuclis tradicionals i turístics 

- Ocupació massiva del litoral 

- Manca d’expectatives econòmiques al interior (envelliment i pèrdua població) 

- Impacte paisatgístic de les noves infraestructures i equipaments 

- Proliferació de segones residències i increment turisme residencial 

- Places turístiques obsoletes 

- Increment del turisme residencial (notable consum territori i poc valor afegit a l’illa) 

- Increment del cost del sòl encarint el preu de l’habitatge 

- Escassa diversificació de l’economia, forta dependència de l’activitat turística 

- Escàs desenvolupament de la resta de sectors econòmics 

- Feblesa concentració en turisme de masses enfocat al “sol i platja” 

- Forta estacionalitat (concentració activitat turística maig-setembre 67%) 

- Sobreexplotació recursos naturals de l’illa 

- Estacionalitat 

Hi han també fortaleses, com ara: 

- Xarxa de valoració del paisatge per fomentar formes de turisme alternatiu 

- Potencial zones naturals protegides d’elevat valor ambiental i paisatgístic 

- Emergència noves formes de turisme: esportiu, senderisme, de salut... 
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- Oportunitat d’accedir a un turisme més selectiu, de més qualitat 

S’ha d’incidir en el canvi del model turístic preservant el teixit social rural, el paisatge i 

el medi natural, un medi rural viu, fins i tot, com a possible reclam turístic. L’espai 

agrari pot arribar a esdevenir un recurs turístic i paisatgístic que pot ajudar a impulsar 

una certa diversificació turística. Cal aprofitar el potencial de la demanda del nou 

model turístic per a millorar l’activitat industrial de l’illa en quant al sector tradicional 

manufacturer. Cal impulsar un nou model turístic basat en la valoració d’aspectes 

mediambientals, l’autenticitat cultural i la qualitat dels productes per tal a reduir la 

marcada estacionalitat, afavorir la diversitat econòmica (amb el suport del sector agrari 

i rural, regulant la compatibilitat de l’ús turístic amb l’agrari) i la revitalització dels 

centres turístics. S’han de potenciar les fortaleses de l’illa com ara amb la creació 

d’una xarxa de valoració del paisatge, tot aprofitant l’existència de zones naturals 

protegides i fomentant formes de turisme alternatiu (esportiu, senderisme i salut, 

congressos, seminaris...). 

Cal una estratègia d’ordenació del territori, un nou model turístic, a on ha de prevaler la 

qualitat i la qualificació de l’illa, la riquesa paisatgística, natural i cultural, nous criteris 

de sostenibilitat ambiental i social 

1. Excel·lència turística, reconversió (millora estàndards, densitat i re-equipament) 

2. De les 3s (sea, sun, sand) a les 4e (environment, equipment, event, experience) 

3. Adaptació necessitats demanda: reducció de la estacionalitat, diversificació i 

revitalització 

4. Potenciació nous tipus turisme: recreatiu; esportiu (noves instal·lacions en 

diversos punts, fora temporada, ciclisme, vela, futbol); congressos, convencions i 

esdeveniments (recursos, oferta variada, fora temporada, nou palau) 

5. Reconversió zones turístiques preferents (distinció zones turístiques i resta) 

6. Re-invenció ús territori (àrees de reconversió territorial) per fomentar reutilització i 

esponjament zones degradades nuclis urbans i turístics 

7. Limitar sòl residencial classificat on només s’admeten operacions de reconversió 

8. Establir capacitat màxima població (índex d’ús residencial, turístic o mixt), densitat 

màxima nous creixements turístics (60 habitants/ha), estàndards equipaments i 

control usos 

9. Nous sistemes d’intercanvi d’aprofitament i reconversió 

10. Valoració aspectes mediambientals destinacions turístiques 
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11. Establiment zones limítrofes de protecció costanera i protecció del sòl rústic i del 

patrimoni (limitació edificació) 

12. Previsió de vies parc, rutes culturals i recorreguts turístics (elements arquitectònics, 

culturals i paisatgístics del territori) 

13. Estratègia posta en valor recursos i potencials, tradicions i cultura (rehabilitació 

possessions, xarxa mercats per comercialització productes autòctons, etiquetes 

de qualitat i denominacions d’origen, centres d’interpretació d’activitats 

econòmiques tradicionals: museus del vi, oli, calçat i pesca). 

14. Distribució reequilibrada, que eviti excessiva concentració municipis costaners i 

potencií l’interior (Inca-Manacor) 

 

Les principals actuacions per als centres turístics i el medi rural que planteja el PTIM 

són: 

- Plans de Reconversió Territorial de nuclis turístics tradicionals, operacions 

d’esponjament i millorar la qualitat de l’oferta turística, dotacions... 

- Projectes de Millora Territorial, per a preservar i potenciar els espais naturals i 

millorar el paisatge urbà i rural. 

Quant al sistema tradicional de nuclis de població de l’interior de l’illa, s’ha de 

preservar el seu caràcter arquitectònic i la relació d’equilibri amb el medi natural. 

Aquest sistema tradicional és un element d’identitat que manté el patrimoni cultural, 

urbanístic i arquitectònic de l’illa. Actualment, als nuclis de l’interior hi manquen 

expectatives econòmiques i s’està produint un envelliment i una pèrdua de la població 

a més d’una pressió turística que pot arribar a canviar-ne la seva fesomia. Per tal de 

preservar el seu caràcter, cal impulsar tot un seguit de mesures com: 

- Activitats turístiques de gran qualitat lligades a la recuperació i rehabilitació de les 

antigues possessions 

- Activitats turístiques lligades al turisme esportiu 

- Rutes culturals i recorreguts turístics 

- Xarxa de mercats per a la comercialització de productes autòctons 

Per tal de no afectar al principal motor d’economia de l’illa (el turisme) i perdre 

l’oportunitat d’accedir a un turisme més selectiu, de major qualitat i competitiu, que 

sigui capaç de generar nivells de riquesa majors, sense deteriorar el territori, ni la 
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identitat de l’illa, s’ha d’apostar per un nou model turístic capaç de reduir els 

desequilibris territorials i millorar la competitivitat de l’illa. El PTIM proposa una 

distribució coherent del creixement amb la figura de les Àrees de Reconversió 

Territorial (ART). Aquestes estan destinades a fomentar la reutilització i esponjament 

de les zones degradades dels nuclis urbans, però també a l’ordenació de les zones 

turístiques. El PTIM hi planteja la implantació de nous usos residencials mitjançant 

operacions d’intercanvi. 

A les àrees de desenvolupament urbà s’hi proposa un índex de capacitat de població 

(residencial, turístic o mixt) amb l’objectiu de que els nuclis urbans consolidats, 

mantinguin el seu propi tipus arquitectònic tradicional i garantir l’adequat equilibri entre 

la població màxima servida i els equipaments, espais lliures i serveis urbanístics. S’hi 

planteja una densitat màxima per als nous creixements turístics de 60 

habitants/hectàrea. Per tal d’establir uns criteris de repartiment, s’estudia el creixement 

de la població en els últims cinc anys (des de 1995 al 2000)., on s’ha produït un 

creixement del parc residencial i turístic de més de 100.000 places (16% de la població 

de tota la illa), concentrat especialment en els municipis turístics de la costa: 

- Palma-Marratxí 

- Municipis de la Serra de Tramuntana 

- Municipis turístics com ara els costaners que no estan inclosos en cap dels dos 

grups anteriors, i que han acaparat la major part del creixement residencial i turístic. 

- Municipis de l’interior, que configuren la resta i que bàsicament són els que 

corresponen al Raiguer i el Pla (els que relativament han crescut menys). 
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A la taula que reproduïm a continuació s’hi pot observar com els municipis turístics 

s’han emportat majoritàriament el creixement recent. 
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Per revertir la situació el PTIM planteja potenciar el paper dels municipis interiors, 

consolidar Palma-Marratxí, potenciar Inca i Manacor i controlar l’equilibri entre el medi 

urbà i la Serra de Tramuntana. Per tant, com objectius es planteja: 

- Impedir una excessiva urbanització de la costa, establint un límit clar en la 

transformació contínua de territoris annexos a les zones turístiques del litoral i fixant 

zones limítrofes de protecció costanera. A les zones turístiques del POOT el 

creixement és del 0%, ja que aquest està limitat a operacions de reserva i creació 

de dotacions o a operacions lligades a ART. 

- Adoptar mesures de revitalització de l’interior. Reconvertint àrees urbanes 

degradades i desenvolupant municipis de l’interior. 

 

En el sòl residencial classificat, s’hi exclouen les zones turístiques que es delimiten en 

el POOT, ja que només poden créixer a través d’operacions de reconversió. 

“El fet turístic ha produït un canvi important en les antigues tendències de la població, 

que es reflecteix en una ocupació creixent de la costa i en un despoblament i 

desactivació progressius dels nuclis i les zones d’interior. Com a conseqüència 

d’aquest procés, és necessari impedir una excessiva urbanització de la costa i adoptar 

mesures de revitalització de l’interior. Amb aquesta finalitat, el Pla establirà els criteris 

per poder determinar quins són els municipis d’interès preferent en els quals es puguin 

situar establiments d’oferta turística alternativa i qualificar, en tot cas, com a tals, els no 

costaners de l’interior de Mallorca.” 

 

Respecte a l’objectiu que fixa aquest criteri, evitar l'excessiu desenvolupament 

costaner, el POOT va establir, per una banda, un límit clar a la transformació contínua 

de territoris annexos a les zones turístiques del litoral de l'illa mitjançant processos de 

desenvolupament urbanístic, límit que ve fonamentalment determinat pel contingut de 

l'article 10 de les Normes generals i pel corresponent desenvolupament en l'apartat 2.1 

de les determinacions particulars. En segon lloc, l'establiment de les zones limítrofes 

de protecció costanera que determina l'article 14 de les Normes generals garanteix 

que, en cap cas, els petits desenvolupaments que es permeten per equipar o esponjar 

les zones turístiques no podran representar la urbanització de més terrenys rústics 

limítrofs amb la costa. Ambdós criteris s’han mantingut en el PTIM.  
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En l’altre extrem hi ha els trams per a les operacions de reconversió i d’interès 

territorial, que tracten de reorientar la política de creixement per fer un canvi en el 

model territorial que es basi en: 

1. Reconvertir les àrees urbanes degradades centrant l’atenció en els 

desenvolupaments turístics de qualitat menor que han suposat concentrar 

excessivament l’edificació, especialment del front litoral. 

2. Fer prevaler el desenvolupament dels municipis de l’interior i especialment de les 

capçaleres d’Inca i de Manacor (front al costaners i a l’eix Palma-Marratxí). 

 

Sobre la correcció per creixement dels darrers anys: 

A les zones turístiques ordenades pel POOT l’assignació de nou creixement no 

vinculat és zero, ja que es limita a operacions de reserva i equipaments del POOT o 

per operacions lligades a Àrees de Reconversió Territorial. 

El PTIM ha procedit a delimitar les zones POOT per tal d’adequar els seus límits als 

sòls urbans i urbanitzables vigents (en el moment de fer el PTIM, els quals difereixen 

dels existents a 1995. 

Recollint les determinacions del POOT, només es permet el creixement a les zones 

posteriors (dibuixades als plànols d’ordenació del PTIM com a Àrees de Transició 

d’Harmonització) destinades a sòl de reserva o de equipament necessari per dur-hi a 

terme actuacions en execució de les determinacions de l’anomenat POOT o a sòl 

necessari per a actuacions de reconversió territorial previstes en el PTIM (previsió de 

creixement que es determina a la columna ART/RD de la norma 6. La justificació 

d’aquesta superfície de creixement és principalment la reconversió de places 

turístiques considerades obsoletes. Per això de les 683,18 ha per a operacions de 

reconversió, se’n destinen 491,40 ha per actuacions turístiques en el marc del POOT. 

Aquestes ha es divideixen entre els diferents municipis en proporció al nombre de 

places hoteleres de tres estrelles o de categoria inferior anteriors a 1989 que 

s’enumeren en el POOT. 

De les 142.916 places hoteleres que es prenen com a base de la reconversió turística, 

114.171 estan incloses dins les delimitacions d’àrees de reconversió. 

De les 490 ha per a reconversió turística, si el 50% del sòl net per a ús hoteler (restant 

sistemes, equipaments…), i tenint en compte la densitat màxima de 60 habitants/ha: 

490 ha * 60 habitants/ha = 29.400 places 
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Repartiment del creixement distingint diferents tipus d’àrees de reconversió. 

- Plans de Reconversió Territorial d’àrees i elements singulars, d’operacions 

estratègiques i de límits municipals. La superfície de creixement residencial o turístic 

depèn de cada cas.  

- Àrees de reconversió turística. En l’enumeració de places hoteleres i apartaments 

que es fa en el POOT, s’observa que la major part dels hotels i dels hostals són 

anteriors a 1980, i els apartaments turístics majoritàriament posteriors. Es per això que 

s’ha optat com a base per repartir el creixement que es destina a operacions de 

reconversió turística les places hoteleres de tres estrelles o de categoria inferior que 

s’indiquen en el POOT, descartant incloure els apartaments turístics.  
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En quant al sòl rústic, s’està produint un procés de substitució de les activitats 

tradicionals per d’altres, basades en els usos turístics, residencial i de serveis que 

incideixen de manera important sobre la seva naturalesa i desvirtuen els elements 

essencials i atempten un dels principals actius de futur de Mallorca. S’hi proposen 

mesures de limitació de l’habitatge incrementant àrees no edificables i exigint una 

major superfície de parcel·la mínima (limitant així la gradual segregació de parcel·les 

en sòl rústic). Per tal de poder arribar a regular la compatibilitat de l’ús turístic amb 

l’agrari, es diferencien dos tipus de possessions: 
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- Finques agrícolament explotables a on preferentment haurien de continuar amb usos 

agrícoles i ramaders. Però també poden arribar a admetre usos complementaris com 

l’agroturisme i espais d’oci cultural.  

- Finques sense possibilitat d’ús agrícola, s’hi poden admetre usos com l’agroturisme, 

espais d’oci cultural, hotels de turisme rural i usos culturals i equipaments.  

 

Pel que fa a la regulació de l’oferta turística s’estableix també a través de la matriu 

d’usos, prohibint-la en AANP, ANEI i en APT; evitant una càrrega excessiva del sòl 

rústic (exigint parcel·la mínima); exigint que el volum edificat de l’oferta turística i 

construccions annexes quedi integrat a l’interior d’una construcció existent anterior a 

l’expansió turística; incentivant la conservació/recuperació de les dimensions de les 

antigues parcel·les (ja que s’exigeix que la superfície construïda total sigui un 1% de la 

parcel·la); obligant a emprar construccions de caràcter tradicional per assegurar la 

imatge adequada; i no admetent establiments de més de 120 places o de 60 

habitacions.  

Pel que fa a les possessions, a les edificacions situades en finques considerades 

agrícolament explotables (és a dir, que no s’han vist ja afectades per processos de 

parcel·lació), ha de ser preferent continuar amb els usos agrícoles i/o ramaders, 

admetent usos complementaris temporals com: 

- Agroturisme, sempre que es compleixin les condicions de potenciació de l’ús 

tradicional i de catalogació i delimitació de l’edifici de la possessió. 

- Espais d’oci cultural 

En els edificis que han perdut la possibilitat d’ús agrícola s’hi podrà admetre: 

- Agroturisme 

- Espais d’oci cultural 

- Hotels de turisme rural (sempre complint les condicions prèvies de catalogació i 

delimitació de l’entorn de protecció de l’edifici i amb un control adequat en les 

actuacions a adaptar-les a l’establert turístic). 

- Usos culturals i/o d’equipament, sempre que aquests edificis no es trobin en sòl rústic 

protegit en les categories de AANP, ANEI o APT, acceptant-se també el canvi d’ús de 

les Possessions en hotels de cinc estrelles, de conformitat amb el POOT i amb les 

condicions imposades en el propi PTIM. 

 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

229 

Exemple de fitxa d’una àrea de reconversió territorial de zones POOT 
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ÀREES DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL 
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10. PLA DESTINS 20 

Pel seu caràcter comprensiu i especial interès per aquest PIAT es sintetitzen les 

aportacions principals d’aquesta proposta de la Conselleria de Turisme i Esports del 

Govern de les Illes Balears, que arrenca d’un principi bàsic: la globalització, l’aparició 

de noves destinacions turístiques al Mediterrani i les noves formes de concebre el 

turisme, fan necessari apostar per una destinació de qualitat, sostenible i responsable 

amb el medi ambient i respectuosa amb la seva identitat. 

Constata que existeix una percepció generalitzada sobre l’esgotament d’algunes 

destinacions de primera generació a causa d’un creixement que ha desbordat la seva 

capacitat de càrrega, desencadenant processos de degradació dels recursos i 

disminució del seu atractiu original, configurant destinacions madures, motivades per 

un creixement indiscriminat i il·limitat, estandarditzat i dispers. 

Es decideix recuperar el lideratge d’aquestes destinacions apostant per un nou 

paradigma de competitivitat turística basat en la responsabilitat, la qualitat integral, la 

sostenibilitat, la diversificació i la diferenciació, prenent especial atenció al producte, 

mitjançant una planificació en equilibri amb l’entorn, integrant valors i recursos 

paisatgístics que els dotin de caràcter i identitat, afavorint la reducció de la 

estacionalitat i un nou posicionament com a destinació turística. Resulta imprescindible 

una sinergia institucional, empresarial i social, incrementar la competitivitat del sector. 

En el cas del turisme es dona una paradoxa: per una banda l’atractiu d’una destinació 

es basa en el patrimoni natural i cultural (identitat) i per l’altra s’indueix a la degradació 

ambiental dels propis recursos naturals i patrimonials. Segons la Organització Mundial 

del Turisme (1995), el desenvolupament del turisme serà sostenible si es millora la 

forma de vida de la població sense danyar el capital ambiental i cultural de la 

destinació. Si les Illes Balears volen mantenir-se com a destinació turística competitiva 

i de qualitat s’ha de posar fi al creixement indiscriminat i il·limitat, massiu, 

estandarditzat i dispers, i apostar per un turisme en equilibri i responsable amb l’entorn, 

disminuint els impactes ecològics, paisatgístics i climàtics. 

El projecte s’emmarca en els tractats internacionals (Europa 2020) i en el Pla 

Estratègic del Consell Espanyol de Turisme (Turisme 2020), els objectius dels quals 

són que el desenvolupament turístic d’Espanya s’assenti sobre les bases de la 

competitivitat i la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica. 
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S’estructura en quatre àmbits geogràfics com a marc de referència: a nivell global, 

d’arxipèlag, insular i local, i es desenvolupa conjuntament amb els consells insulars i 

els ajuntaments. 

 

 

 

L’objectiu del projecte és assegurar la rendibilitat de les Illes Balears com a destinació 

turística sense afectar ni els seus recursos ni la qualitat de vida dels residents. Per a 

aconseguir-ho s’ha de definir un nou model territorial, paisatgístic i turístic responsable 

i respectuós amb el patrimoni cultural i natural. Un model competitiu, innovador i 

responsable, basat en les següents premisses: 

 Reconvertir de forma integral el paradigma turístic, compatibilitzant la industria 

turística amb el territori, recuperant la seva qualitat, identitat i singularitat. 

 Formular un model turístic basat en la sostenibilitat, la qualitat integral, la 

diversificació i la diferenciació potenciant l’equilibri socioeconòmic-territorial amb el 

turisme. 

 Redefinir les estratègies turístiques proposant un model dinàmic que incrementi el 

valor afegit de la destinació donant resposta a les noves motivacions de la demanda 

turística, ara més qualitatives que quantitatives. 
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 Reinventar el turisme balear, majoritàriament de sol i platja amb llindars crítics 

d’esgotament i estacionalitat, cap a un turisme responsable, de creixement 

contingut i més segmentat, diversificat i amb nous recursos de diferenciació. 

 Tornar a impulsar, mitjançant Plans d’Intervenció en Àmbit Turístic (PIAT), els 

espais turístics que presenten símptomes de maduresa per la massificació del seu 

litoral i la reducció de qualitat i atractiu turístic. 

 Reestructurar les instal·lacions turístiques, equipaments, oferta complementària i la 

resta de serveis turístics existents, realitzant un esforç d’adaptació i innovació per a 

revitalitzar l’atractiu i la qualitat de la oferta en el seu conjunt i inserint noves línies 

de productes. 

La metodologia d’aquest projecte arrenca amb l’anàlisi de la bibliografia existent sota 

diferents punts de vista per a entrar a estudiar de ple el territori des d’un àmbit 

generalista que inclou la total extensió de les illes i la seva relació amb el mar, fins a 

un estudi en detall de zones turístiques concretes. En aquest sentit, es proposen com 

a punt d’arrancada una sèrie d’indicadors destinats a determinar quines zones són 

considerades madures. Es posposa el reconeixement de les mateixes mitjançant un 

anàlisis detallat que aporti dades rellevants a l’estudi i puguin configurar una base 

sòlida per a una actuació encaminada a la seva millora.  

S’estudien les normatives en matèria d’ordenació del territori i planejament urbanístic, 

la oferta de productes turístics rellevants i es revisen models i propostes basats en 

paràmetres mediambientals, de millora de qualitat i de reforç dels elements d’identitat 

local, reunint una base documental amb un total de 500 documents, indispensable per 

a entendre els plans i iniciatives aplicats i els possibles projectes futurs. 
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Pel que fa a la ordenació del territori, cal destacar la Llei 14/2000, de 21 de desembre. 

Els seus objectius fonamentals són millorar la qualitat de vida dels ciutadans, disposar 

d’una estructura espacial adequada que permeti aconseguir un desenvolupament 

socioeconòmic compatible amb l’ús racional dels recursos naturals i garantir i millorar 

el medi ambient. Els diferents instruments d’ordenació a les Illes Balears són: 

o Les Directrius d’Ordenació Territorial, Llei 6/1999, de 3 d’abril. 

o Els Plans Territorials Insulars (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). 

o Els plans directors sectorials. En relació amb la matèria turística s’han aprovat els 

Plans d’Ordenació de l’Oferta Turística de Mallorca, de Eivissa i de Formentera, i en 

la illa de Menorca han sigut introduïts pel seu PTI. 

 

 

 

El paisatge és un dels eixos de les polítiques europees en matèria de patrimoni cultural, 

medi ambient i ordenació del territori. El Conveni Europeu del Paisatge (CEP), té com 

a objectiu fonamental promoure la protecció, la gestió i l’ordenació dels paisatges 

europeus. 

Els conceptes de patrimoni cultural i natural es fusionen en una visió integral del 

paisatge que a més de contemplar aquests aspectes, introdueix la seva dimensió 

social i li atorga la consideració d’element de benestar, prestant una especial atenció a 

la relació que s’estableix entre l’ésser humà i el medi que aquest habita, així com al 

caràcter del paisatge com a resultat de la interacció de factors naturals i/o humans. 

Es proposa la divisió del territori en unitats de paisatge, àmbits amb característiques 

similars, a on cada municipi haurà de portar a terme un planejament coherent amb la 

resta de municipis del seu àmbit. 
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En cada una d’aquestes unitats de paisatge s’inclouen les zones del POOT 

corresponents, així com la zona marítima confrontant: 

 UP 1: Serra de Nord i la Victoria 

 UP 2: Xorrigo, massís de Randa, part sud de la serra de Llevant i puig de Bonany 

 UP 3: Bahia del Nord 

 UP 4: Bahia de Palma i Pla de Sant Jordi 

 UP 5: Península d’Artà 

 UP 6: Llevant 

 UP 7: Migjorn 

 UP 8: Raiguer 

 UP 9: Pla 

 

La industria turística està canviant, les alteracions de tendències senyalen que el 

model turístic s’està modificant i que aquest canvi és estructural. És necessari 

reconèixer, comprendre i interpretar adequadament aquests canvis en el sector i en els 

mercats. Davant de tots aquests canvis i per a evitar que el turisme de sol i platja perdi 

força i competitivitat respecte a la resta de destinacions, es necessari diversificar i 

adaptar-se als nous models de comportament turístic, marcats pel ús d’uns clients 

cada vegada més informats i exigents. L’objectiu principal és identificar els principals 

productes turístics i analitzar l’estat (cicle de vida o grau de maduresa dels mateixos) 
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en el que es troba una destinació per a poder intervenir en el seu procés de 

planificació turística. 

Per tal d’aconseguir els objectius previstos serà necessari: 

 Definir la etapa del cicle de vida en que es troba la destinació i les seves diferents 

zones, a partir d’uns indicadors específics de l’oferta i la demanda. 

 Analitzar l’etapa del cicle de vida en que es situen els principals productes turístics 

que s’ofereixen i demanden (actuals i potencials). 

 Elaborar línies estratègiques i un pla d’acció en funció del cicle de vida de la 

destinació i del producte. 

 

És necessari focalitzar tot l’esforç en millorar la qualitat del producte turístic balear, per 

a aconseguir el posicionament competitiu desitjat i un elevat nivell de rendibilitat 

econòmica i social sostenible. La legislació turística balear, a través del Pla de 

Modernització Permanent, obliga a la implantació de plans de qualitat a totes les 

empreses turístiques (Llei general turística de les Illes Balears 2/1999, de 24 de març, 

que va desenvolupar el segell de millora continua “Qualitat Balear”). 

S’impulsa la diversificació i especialització de l’oferta turística a través de la creació 

d’una sèrie de productes que afavoreixen la reducció de la estacionalitat, així com la 

captació de nous segments de mercat. Establiments amb caràcter, cicloturisme, 

wellness... són alguns dels productes especialitzats.  

Cal fer igualment esment del projecte SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística 

en Destinació) com a projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques 

promogut pel Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) i la Federació Espanyola 

de Municipis i Províncies (FEMP). 

El Pla Destins inclou una detallada anàlisis de zones pilot a partir del següent 

esquema: 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

237 

Zones d’intervenció pública: 

 Estratègies 

o Necessitat de buscar un nou posicionament turístic integral: diversitat, identitat, 

sostenibilitat. 

 Amenaces  

o Desarticulació territorial 

o Pressió humana 

o Pèrdua de qualitat ambiental 

o Obsolescència dels equipaments turístics 

 Objectius generals 

o Diversificació de la oferta turística 

o Diversificació de tipologies arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques 

o Creixement equitatiu de la oferta turística 

o Posada en valor del paisatge i el patrimoni 

o Respecte pels recursos naturals 

o Fixació del sostre poblacional 

 Objectius territorials 

o Garantir la connectivitat ecològica entre espais protegits amb valors agrícoles i 

turístics. 

o Garantir la permeabilitat transversal del teixit continu urbà, mitjançant la 

recuperació de connectors verds interurbans que garantitzin el nexe entre la 

costa i l’interior. Corredors que connecten unitats de paisatge. 

o Apostar pel desenvolupament del sector agrícola. 

 

Zones d’intervenció privada: 

 Diagnòstic actual: 

o Demanda decreixent 

o Massa crítica d’hotels i locals 

o Poca o cap integració amb l’entorn 

 Línies del projecte: 

o Integració amb l’entorn, consideracions de les UP 

o Reducció de l’estacionalitat 

 Mitjans 
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o Oferir experiències, comerç i oferta de gran qualitat 

o Unificació d’esforços públics i privats 

o Declaració d’interès autonòmic 

o Efecte ona: estimulació d’altres sectors i empresaris creant altres iniciatives 

 Actuacions 

o Millora dels hotels de l’àmbit d’actuació 

o Millora urbanística de la zona 

o Millora de les platges: sostenibilitat i rendibilitat 

o Creació de noves àrees comercials i aparcaments 

o Creació d’una nova oferta d’oci, diversificació i qualitat 

o Canvi d’ús d’hotel a hotel en condomini 

o Habilitació de rutes (cicloturisme, senderisme) 

L’article 54 de la Llei 2/1999, de 4 de març, general turística de les Illes Balears regula 

la gestió de les places donades de baixa definitiva i estableix la possibilitat de crear un 

organisme participat per l’administració turística competent, pel sector d’allotjament 

turístic i per entitats de crèdit sense ànim de lucre. Aquest organisme crearà una borsa 

de places i els diners obtinguts amb la seva gestió hauran de destinar-se, segons 

disposa l’article 15 de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls 

de la inversió a les Illes Balears, a la realització en exclusiva de les activitats que 

aquest organisme determini i que tinguin per objecte: 

 Rehabilitar zones turístiques mitjançant operacions d’esponjament. 

 Incentivar la reconversió d’establiments d’allotjaments turístics obsolets en projectes 

socials, culturals, educatius o lúdics i esportius que, en tot cas, han de respectar el 

medi ambient. 

 Fomentar de manera directa o indirecta qualsevol activitat que persegueixi la 

diversificació i la reducció de la estacionalitat de l’oferta turística de cada illa. 

 Desenvolupar projectes per a incrementar la qualitat de l’oferta turística. 

 Impulsar projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica 

(R+D+I) que tinguin relació amb l’àmbit turístic. 

 Portar a terme qualsevol altra activitat amb l’objecte de millorar la qualitat de les 

infraestructures turístiques, diversificar i reduir la estacionalitat la oferta i consolidar 

la posició de lideratge en matèria turística. 
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Donat que l’impacte de l’activitat turística ha configurat destinacions madures que han 

desencadenat desequilibris ambientals, econòmics i socials, el nou model ha de 

desenvolupar-se mitjançant les premisses d’un turisme responsable dins del marcs de 

la sostenibilitat turística, tenint en compte: 

 Responsabilitat mediambiental 

o Stop a l’alteració de la Biosfera 

o Stop a l’expansió il·limitada i la massificació 

o Respecte per la biodiversitat amb recuperació dels ecosistemes litorals, 

terrestres i marítims 

o Posar en valor el suport territorial en que s’assenta la destinació turística 

o Reduir els impactes ecològics negatius i la degradació dels recursos naturals 

o Reducció emissions CO2 

o Ús de fons energètiques renovables – eficiència energètica 

 Responsabilitat econòmica 

o En el marc públic institucional marcant les directrius jurídiques en Pel que fa a 

l’ordenació territorial i urbanística, adequant les infraestructures i els serveis 

públics, incrementant les certificacions de sistemes de qualitat i implementant les 

motivacions d’inversió privada. 

o A la part empresarial li correspon realitzar les inversions òptimes per a 

reestructurar les instal·lacions turístiques i complementàries amb l’objectiu 

d’aconseguir el repte de revitalitzar el seu atractiu global, incrementant de forma 

innovadora la qualitat i, en conseqüència, reestructurant la competitivitat 

econòmica de la destinació. 

 Responsabilitat sociocultural 

o La recuperació de la identitat pròpia del lloc, respectant la cultura, el patrimoni, la 

tradició i de forma prioritària, la població local. 

o La valorització de l’atractiu de la destinació repercuteix en un nou posicionament 

i la reducció de la estacionalitat, influint així també en la qualitat de vida i els 

beneficis de la societat local. 

L’objectiu és assegurar la rendibilitat de les Illes Balears com a destinació turística 

sense reduir ni els seus recursos ni la qualitat de vida dels seus residents. Per tant els 

PIAT hauran d’assumir la reconversió turística de cada una de les antigues zones 
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POOT i de les seves noves delimitacions d’estudi, mitjançant una intervenció en l’àmbit 

jurídic que proporcioni una seguretat a les intervencions. 

Amb la premissa de millorar la qualitat turística amb la conseqüent revitalització del 

producte i per tant de la destinació turística, les diferents administracions (Conselleria 

de Turisme i Esports, consells insulars i ajuntaments), dins de l’àmbit de les seves 

competències, en cooperació amb el sector privat, hauran de realitzar les actuacions 

necessàries mitjançant els PIAT, per a rehabilitar i reconvertir les zones turístiques 

saturades-madures en noves icones d’atracció turística responsable en sintonia amb la 

societat local. 

 

 

La resposta d’aquest repte es portarà a terme dissenyant un marc normatiu mitjançant 

l’adequació entre la planificació territorial, urbanística i turística, amb la participació i 

consens entre el sector públic, privat i els agents socials receptors, amb les següents 

premisses: 

 Compatibilitzar el sector turístic amb el territori, posant en valor la qualitat de 

l’entorn natural i cultural de cada lloc. 

 Posar en valor els recursos patrimonials que redueixin la estacionalitat i optimitzin 

l’equilibri social-territorial. 
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 Integrar la qualitat paisatgística en la planificació territorial-urbanística-turística. 

 Optimitzar infraestructures i dotació de serveis. 

 Utilitzar eines de sostenibilitat ambiental responsables amb la biosfera. 

 Dissenyar nous productes turístics o nínxols de mercat en coherència amb les 

noves demandes. 

 Renovar els establiments d’allotjament turístic i d’altres ofertes que constitueixin el 

conglomerat sistema de prestacions que configuren la industria turística, 

incrementant la especialització i la diferenciació. 

 Potenciar la competitivitat i la qualitat de la destinació. 
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11. PLA INTEGRAL DE TURISME DE SES ILLES BALEARS (PITIB 2012-
2015) 

També pel seu caràcter comprensiu i especial interès per aquest PIAT es sintetitzen 

les aportacions principals d’aquesta altre proposta de la Conselleria de Turisme i 

Esports del Govern de les Illes Balears, que te com objectiu bàsic assegurar la 

rendibilitat com a destinació turística sense disminuir, en un futur, els seus recursos ni 

la qualitat de vida dels seus residents. Es preveia amb el PITIB 2012-2015 la mesura 

del turisme responsable mitjançant l’anomenat Cuadro de Mando Integral Turístico 

(CMIT). 

Els tres indicadors del turisme responsable són: 

 Dimensió social. Les Illes Balears porten 24 mesos consecutius baixant la 

desocupació i 18 generant ocupació neta.  

 
 

 Dimensió econòmica. Després de tres temporades històriques (2012 a 2014), amb 

rècord en nombre d’arribades de turistes, tant nacionals com internacionals i en 

despesa turística, les Illes Balears registren xifres que indiquen la progressiva 

recuperació del mercat nacional i la fortalesa e la resta de mercats internacionals 

tradicionals. Pel que respecta al sector, en novembre de 2014, l’augment de la 

facturació del sector serveis a les Illes Balears (+7,8%) és el més alt de totes les 

comunitats espanyoles i registra 18 mesos consecutius d’augment. Es preveu un 

període de creixement i creació d’ocupació fins l’any 2017. 
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 Dimensió ambiental. La demanda d’energia en agosto de 2014 és menor que la 

d’agost de 2011, per tant s’està avançant cap a un consum més responsable.  

Segons informe de la DG de industria i Energia del Govern de les Illes Balears (2013): 

“En l’àmbit de les Illes Balears i en relació a l’eficiència energètica, la distribució del 

consum energètic és la següent: un 58% en el sector transport i un 32% en el sector 

residencial i de serveis, és a dir, aquests dos sectors ocupen el 90% del consum final 

d’energia de les Illes Balears”. 

 

 

Respecte a l’indicador “nombre d’expedients visats en construcció i habitatge turístic”, 

s’ha de ressaltar d’aquest indicador que inclouen les reformes d’establiments turístics. 

A partir de la Llei 08/2012 de Turisme de les Illes Balears, s’ha produït des de 2011 un 

notable increment en el nombre de reformes en establiments turístics. 
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La Conselleria de Turisme i Esport del Govern de les Illes Balears planteja que per al 

canvi del model turístic hi han dues eines: 

 El Pla Integral de Turisme 2012-2015. La necessitat de modelar la demanda com a 

estratègia.  

o Recursos infrautilitzats i sobredimensionats en temporada baixa i sobresaturats 

en temporada alta. 

 La Llei de Turisme 8/2012 que facilita l’adaptabilitat de l’oferta a través d’actuacions 

en l’àmbit legislatiu. 

o Decret Llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i 

d’impuls de les zones turístiques madures. 

o Aprovació del Reglament que desenvolupa la Llei de Turisme (aprovació prevista 

a partir del 2015). 

o PIAT 

o Decret Llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a 

potenciar la qualitat, la competitivitat i la reducció de la estacionalitat turística. 

La proposta de canvi de model turístic passa per preveure i anticipar les 

característiques de l’entorn en el que es va a produir: 

 Una destinació turística insular que condiciona i determina els limitats recursos i els 

costos dels mateixos. 

 Un mercat que ha evolucionat des de els anys 60, passant de ser un mercat de 

demanda a un mercat d’oferta. 

 D’una demanda d’origen analògic a una demanda digital, intel·ligent i en molts 

casos fidel. 

El PITIB 2012-2015 recull la necessitat de treballar en productes definits i 

especialitzats que permetin competir en el mercat d’oferta actual (per tal de superar el 

mono producte de sol i platja). S’incidia en modelar la demanda a través de: 

 La diferenciació per producte 

 Implantar el branding de destinació 

El PITIB 2015-2025 es centra en el Up Cross Experience com a escenari desitjat, 

concebent per a això un Branding Motivacional basat en els valors de la destinació. 

L’objectiu principal del Branding Motivacional és enaltir els valors de les marques de 



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

Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures 
 

246 

les Illes Balears recolzant les experiències que deriven de la motivació i l’oportunitat de 

la demanda buscant la modelització d’aquesta demanda.  

(Mercat) Motius + Oportunitats = (Destinació) Valors + Oferta 
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El PITIB 2015-2025 s’assenta sobre el Branding Motivacional amb els seus dos eixos 

principals: 

 Motius. Esports, oci, art i cultura (patrimoni, tradicions, etc.), negocis i salut i 

benestar. 

o Motivacions personals (per exemple la necessitat de contacte amb la natura o 

d’adquirir coneixements). 

o Motivacions familiars  

o Motivacions socials 

 Valors. Conjunt de beneficis que un turista percep quan va a una destinació turística. 

La natura, cultura, gastronomia, seguretat i accessibilitat. 

La marca depèn de la identitat, “La identitat es basa en els valors que a la seva 

vegada construeixen la reputació. (...) La informació no ha generat un client més 

intel·ligent, sinó que simplement li ha proporcionat eines per a poder decidir millor” 

(Andy Stalman). Una destinació ha de comptar amb els valors necessàries per a que el 

turista li sigui fidel i amb la personalitat suficient per a poder diferenciar-se (donat que 

la intenció de recomanar una destinació és major quan es percep una destinació amb 

una forta personalitat). 

Es desprèn, doncs, que el sector públic ha de treballar sobre el Branding Motivacional 

de la destinació i el cross-experience per a poder construir valors de marca des de la 

perspectiva social i motivacional. Es basa en una relació entre valors i societat i no en 

una relació oferta-mercat (màrqueting). 

Modelar la demanda per a convertir les Illes Balear en: 

 

 

 

 

 

 

 

“La primera opció en la que qualsevol persona pensi quan vulgui passar un temps 

lliure, lúdic i de vacances, sol o en companyia dels seus familiars o amics”. 
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Missió del sector públic: Organitzar, planificar, dirigir i controlar la gestió d’aquests 

valors com una part important de l’estratègia de modelar la demanda. Branding del 

contenidor, branding de destinació. Parlar de valors és parlar de l’emocional, de la 

societat, de a llarg termini i per tant del branding.  

Missió del sector privat: Branding del contingut. Màrqueting de destinació. La gestió de 

la oferta, lo racional, el mercat, el curt termini. 

Per exemple, mentre que els operadors persegueixen a través del màrqueting que a 

demanda compri les seves ofertes (producte + preu), el sector públic persegueix a 

través del branding que les Illes Balears “sempre” siguin la destinació escollida pels 

turistes. Pe tant, s’ha de dotar i suportar aquesta acció de branding en les fortaleses i 

en les oportunitats de la destinació, per tant, gestionar els actius de manera que 

permetin: 

 Potenciar allò que una altra destinació no pot copiar, és a dir, la manera de ser, la 

cultura, la societat, l’entorn, els que fa diferent a una destinació.  

 Facilitar que les persones que visitin les Illes Balears es sentin com a casa, és a dir, 

es moguin per un lloc nou amb la mateixa seguretat i tranquil·litat que ho fan als 

seus llocs de residència. 

El turisme com el principal motor de la economia de les Illes Balears, aportant les 

activitats turístiques més del 44,2% del valor afegit brut regional i generant més del 

30,8% del total de l’ocupació directa de les illes, a més a més, l’activitat turística 

repercuteix indirectament en d’altres sectors (serveis, agricultura, construcció...) 

suposant més del 85% del PIB balear. Les Illes Balears contenen un sistema molt 

potent de producció turística amb un teixit integral de més de 15.000 empreses 

l’activitat principal de les quals s’emmarca dins del sector. Més de 13 milions de 

turistes anuals, el 80% estrangers i es mouen més de 10.000 milions d’euros anuals. 

Entre els anys 2011 i 2014 la despesa total realitzada pels turistes a les Illes Balears 

va créixer un 8% (EGATUR). 

Les sis primeres companyies hoteleres espanyoles d’àmbit internacional destinat a ús 

de vacances són de Balears i hi mantenen la seu, i tres d’elles estan entre les primeres 

30 mundials en nombre d’habitacions en qualsevol línia de producte. 

En 2013, existien un total de 423.282 places, distribuïdes en 2.609 establiments; de les 

quals, la oferta hotelera representa més del 75,3% de les places que s’ofereixen. 
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Respecte la contribució del turisme en l’ocupació, el segon quadrimestre de 2014 el 

34,62% treballava al sector turístic. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte l’any 2011, l’any 2014 ha augmentat en un 8% el nombre de turistes. 

 

El 78% dels turistes que visiten les Balears són d’origen alemany, britànic i espanyol, 

sent aquest fet una fortalesa i a la vegada una debilitat, per tant s’ha d’actuar: 

 Diversificant els motius 

 Incorporant nous mercats emergents a la promoció turística 
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El 60% dels passatgers que arriben a les Balears (gairebé 9 milions) són transportats 

per 6 companyies aèries: 

 

En el període de gener-octubre 2014, s’han ocupat el 82,7% de les places aèries 

programades i el nombre de places programades ha crescut un +1,9% respecte el 

mateix període de l’any anterior. L’aeroport de Son Sant Joan és el més rentable per a 

AENA ja que ha superat la mitja de 70 milions d’euros de beneficis en els últims anys. 

Destacar el tràfic aeri de l’aeroport d’Eivissa, sent el tercer d’Europa amb més tràfic 

durant el mes de juliol de 2014.  

Respecte el tràfic marítim, destacar el port de Maó (Menorca) ja que augmenta les 

seves escales de creuers per al 2015.  

Sobre els principals mercats turístics de les Balears, el 84,85% dels turistes arribats en 

2013 van ser estrangers. 
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Des de l’aplicació del PITIB 2012-2015 gairebé tots els mercats turístics arribats a les 

Balears han experimentat notables augments, sent especialment rellevants els 

experimentats pels mercats suís, britànic i alemany; mentre que els mercats italià i 

espanyol han experimentat un retrocés, cal destacar que el mercat nacional respecte 

l’any 2014, respecte el 2013 ha pujat un 10%. 

 

 

Cal destacar l’acció promocional de octubre 2013 Roadshow Islas Baleares en cinc 

ciutats, Màlaga, València, Madrid, Bilbao i Barcelona, transmetent al públic l’oferta 

variada de productes turístics existents i impulsant, al mateix temps, la connectivitat 

(donant a conèixer les diferents connexions cap a les Balears tant marítimes com 

aèries). Intensificació de la col·laboració publico-privada, impacte xarxes socials, 

intensificar les relacions amb d’altres Comunitats Autònomes, contactes amb bloggers 

(exercir influència sobre el consumidor final). 

En el període 2011-2014 la resta de mercats (+11%) han crescut, s’està produint un 

reequilibri de forces entre els mercats considerats coma minoritaris: Holanda, Suècia, 

Rússia, Dinamarca, Noruega, Portugal, Finlàndia, Bèlgica... 
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Destaca que l’any 2013 segons FRONTUR una de es destinacions preferides del 

mercat rus van ser les Balears. El mercat dels Estats Units, ha augmentat el 2014 

respecte l’any 2013 un 55%, passant de 35.000 arribades a les 55.000 l’any 2014. 



La gràfica mostra l’evolució de la corba de demanda i indica que el problema de 

l’estacionalitat ha millorat lleugerament en el seu conjunt i de manera més evident en 

els mesos de maig, juny, setembre i octubre. 

 

S’observa com s’ha aconseguit actuar positivament sobre la corba de demanda 

gràcies a: 

 L’eficiència en l’aplicació dels recursos públics. 

 Avançar en l’increment d’ingressos al llarg de la temporada. 

 Desenvolupar i promocionar productes especialitzats. 

 L’establiment d’una planificació i mesura de totes les accions realitzades a l’empara 

del PITIB 2012-2015. Planificació anticipada, tàctica per atraure al turista amb 

suficient antelació a la presa de decisions. Mesura a través d’indicadors per a 

facilitar l’anàlisi i la previsió futura de demanda. Model PDCA (Plan, Do, Check & 

Action). Dissenyar escenaris de comportaments futurs, orientar les palanques 

d’actuació (territori, producte, promoció, intel·ligència de mercats, qualitat, formació 

projectes europeus), sector públic (ATB) en col·laboració amb el sector privat. 

Les oportunitats i el nou escenari que ha obert el PITIB 2012-2015 són: 

 L’aposta per la qualitat integral de la destinació. 

 La millor separació i identificació dels rols privat-públic, de les funcions de cadascun 

d’ells i de la missió i competències distintives per a crear una cadena de valor 

competitiva. 
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 Esforç del branding de destinació. Accions promocionals concretes, coordinades i 

segmentades (per mercat, tipus d’acció i producte). 

 Bases per a una comunicació eficaç entre les quatre marques que conformen la 

destinació Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Palma de Mallorca 

com a capital del city break). Transmetre els valors diferencials de cadascuna 

d’elles i el seu posicionament dins del mercat. 

El PITIB 2012-2015 com a un pla estratègic, tàctic i d’acció, com a una fulla de ruta 

que actua sobre tots els plans de la cadena de valor del turisme. Per tant, ha de ser 

dinàmic i en base a la anàlisis del mercat i a la situació conjuntural actual i als resultats 

obtinguts, ha de traçar nous objectius i determinar com aconseguir-los, tot corregint les 

dinàmiques que no han donat els resultats esperats. 

Necessitat del PITIB 2015-2025, a on la planificació estratègica a nivell municipal 

(Plans de Desenvolupament Turístic Municipal) i a nivell global (PITIB). 

Prioritats estratègiques del PITIB 2015-2025: 

 Reposicionar a les Illes Balears com a destinació 

 Millorar la competitivitat (a través de la qualitat) 

Accions i mides relatives a la legislació, al branding i a la col·laboració (publico-publico, 

publico-privada i privada-privada), amb els objectius: 

 Modernització de la demanda. 

 Implantar un nou i flexible model de la gestió del branding de destinació. 

 Millorar la col·laboració entre tots els actors del turisme. 

El PTIB com a pla transversal que engloba tota la industria turística, planteja les bases 

per a: 

 Una industria turística pròspera, rentable i àmpliament coneguda. 

 Un recolzament a la creació d’ocupació i en conseqüència, al creixement econòmic 

de les Illes Balears. 

 Experiències turístiques úniques amb un gran component desestacionalitzador. 

Experiències autèntiques, competitives, capaces de crear clients fidels a les 

marques de les Balears. 

 Un consumidor que gràcies al Escaparate Turístico Inteligente tindrà el desig de 

visitar les Balears o de repetir l’experiència ja que les Balears el fa sentir com a 

casa. 
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 Un sector turístic que treballa en relació publico-privada, publico–publico i privat-

privat, que entén les relacions de tots entre sí. La col·laboració com a prioritat. 

 

A llarg termini, les arribades de turistes internacionals a escala mundial creixerà un 

3,3% anualment entre 2010 i 2030 fina a aconseguir els 1.800 milions l’any 2030, amb 

canvis demogràfics notables, envelliment de la població, migració i diversificació de 

l’estructura familiar, valors i estils de vida canviants, pas d’una economia de serveis a 

una economia de l’experiència. Per a millorar la competitivitat, la OMT (Organització 

Mundial del Turisme) recomana: 

 La innovació 

 La diversificació de productes, mercats i segments 

 El desenvolupament de productes 

 La tecnologia 

 La promoció i el e-màrqueting 

 La investigació 

 L’avaluació 

 El desenvolupament dels recursos humans 

 La qualitat 

 La cooperació, la coordinació i la col·laboració 

Segons la OMT, Espanya ocupa la tercera posició en el rànquing mundial d’arribades 

de turistes internacionals (amb més de 60 milions, representant un 10% del turisme 

mundial), per darrere de França i els Estats Units. Espanya ocupa la segona posició 

després dels Estats Units en ingressos de divises per turisme internacional (amb més 

de 62.000 milions de dòlars). 

Les comunitats autònomes amb més número d’entrada de turistes són Catalunya i les 

Illes Balears. Un de cada 5 turistes que arriba a Espanya escull les Illes Balears. 

Sobre els mercats emissors, a priori, experimentaran un creixement econòmic 

(Alemanya, França, Itàlia). Alemanya és un dels mercats més importants del món per 

al turisme a Espanya. En l’àmbit geopolític, la imatge de les Illes Balears s’ha vist 

afavorida com a “destinació segura” del turisme emissor europeu pels efectes derivats 

de la primavera àrab i per la inestabilitat social, econòmica o política d’algunes 

destinacions del Nord d’Àfrica i Orient Mitjà. 
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Entre les principals tendències del mercat per al període que afecta al PITIB 2015-

2025, es destaquen: 

 Increment i desenvolupament dels short breaks i dels shorts trips.  Fragmentació de 

les vacances al llarg de tot l’any, es viatja més a prop i per períodes de temps més 

curts. Els short breaks estan molt relacionats amb el turisme urbà (city breaks), 

degut a que el tusta que disposa de poc temps, busca viure experiències urbanes 

de caràcter global, els city breaks s’han incrementat en ciutats amb un alt contingut 

cultural o amb algun atractiu específic (exposicions temporals, festivals de música, 

balnearis atraccions, edificis singulars, etc.). Turista eminentment jove (25-40), urbà, 

amb un nivell d’estudis mitjà-alt, poder adquisitiu i sense càrregues familiars. 

D’acord amb les Nacions Unides, es preveu que la població mundial que viu en 

ciutats augment en un 61% en 2030. L’augment dels city breaks i la millora d ela 

imatge de Palma de Mallorca com a destinació urbana s’ha traduït en rècords 

d’ocupació de dijous  a diumenge durant la temporada baixa de 2014. La millora de 

l’oferta cultural, gastronòmica i complementària juntament amb la promoció de 

Palma com a ciutat de compres i caps de setmana han sigut essencials per a 

propiciar aquest canvi que ajuda a la reducció de l’estacionalitat  turística. 

 Augment de la població adulta i sènior amb capacitat i possibilitat de viatjar. En 

l’actualitat més de 128 milions de ciutadans de la UE es troben entre els 55 i 80 

anys (25% de la població total). 

 Creixement del segment del turisme jove. La OMT estima que l’any 2020 el nombre 

de viatges internacionals realitzats per joves s’incrementarà dels 200 milions actuals 

de viatges anuals a 300 milions. Amb un 23% del total en mercat de vacances, el 

turisme jove europeu entre 15 i 29 anys, realitza viatges de curta durada (menys de 

7 nits) i es gasten una mitja de $900 per viatge. Alemanya, França i el Regne Unit 

són els tres principals mercats emissors, les motivacions dels quals són l’oci, 

estudiar fora, experiència laboral i voluntariat. 

 Recerca d’experiències diversificades, amb un gran component emocional a més a 

més de la preferència dels viatgers cap a formes més assequibles i accessibles per 

gaudir, ètica, sostenibilitat i responsabilitat. John Fitzgerald Kennedy va dir “el PIB 

ho mesura tit excepte el que dona valor real a la vida”. Els turistes mostraran un 

apreci major per aquells espais que estan en harmonia i ben cuidats, amb la natura 

com a prioritat tant en termes d’esbarjo com en termes de compromís social. A més 

a més el turista busca tenir experiències úniques com per exemple aprendre sobre 
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la gastronomia del lloc i poder-la cuinar, practicar l’esport més típic i poder gaudir 

del turisme cultural. L’Agència de Turisme de les Illes Balears ha creat gràcies al 

projecte europeu CERTESS una Ruta Cultural Arqueològica que pretén valoritzar 

els jaciments arqueològics de les Illes Balears. Aquest PITIB planteja tota una sèrie 

de mesures per afavorir el turisme esportiu. L’augment de la xifra de visitants als 

parcs naturals de les Illes Balears ha sigut significativa ja que respecte l’any 2010, 

el 2013 l’augment ha sigut de gairebé 243.000 visitants. 

 Major ús dels medis digitals i socials. La industria turística necessita convertir-se en 

“digital, social i mòbil” per a poder fer front no només Pel que fa a les reserves sinó 

també per a poder donar resposta a les necessitats d’informació, organització i fase 

de gaudir del viatge del turista digital. El 90% dels turistes viatgen amb un 

smartphone, en torn a un 45% comparteix la seva ubicació i experiències amb 

d’altres usuaris digitals i un 50% interactiu activament en xarxes socials. 

Sobre el comportament de les destinacions vers les tendències mencionades es 

comenta que existeix un notable creixement de la oferta de destinacions de sol i platja, 

provocant molta incertesa respecte a la seva competitivitat i capacitat d’adaptació de 

les destinacions i transformacions que està suposant l’economia global en el mercat 

turístic. Per tant, algunes destinacions turístiques de sol i platja tradicionals o 

consolidades hauran de passar per processos de reestructuració o renovació, per a 

poder adaptar-se als requeriments i/o reajustamentss que imposa la dinàmica de 

l’economia a nivell global. Per a Ritchie i Crouch (2003), l’excel·lència d’una destinació 

ve determinada per dos tipus d’avantatges: 

 Les “comparatives”, és a dir, les referides al valors d’atracció que incideixen en la 

quantitat, la qualitat i l’autenticitat dels atractius i recursos existents posats en valor. 

Factors d’atracció. 

 Els avantatges “competitius”, que són el resultat d’una efectiva estructura dels 

recursos, l’articulació d’una adequada direcció sobre tot el conjunt amb activitats 

que puguin reforçar els atractius del turisme. 

Per això, des de la perspectiva del branding de destinació, els destins centraran els 

esforços en: 

 Acollir esdeveniments de gran repercussió mediàtica que els puguin proporcionar 

una major notorietat de marca. 
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 Diversificar la oferta de productes, a través de la diferenciació i de la innovació per a 

respondre a les múltiples motivacions dels turistes. 

 Millorar l’accessibilitat de la destinació. 

 Portar a terme accions que suposin una millora de qualitat del servei, dels entorns, 

dels espais urbans i de la planificació territorial amb la finalitat de millora 

l’experiència en la destinació. 

Les Illes Balears aposten pel projecte Escaparate Turístico Inteligente, per la Llei de 

Turisme 8/2012 i pel Pla Integral de Turisme perquè són tres eines fonamentals per a 

impulsar el turisme de les Illes Balears. 

 

Segons l’estudi “Competitiveness Report 2013” publicat pel World Economic Forum: 

 Espanya ocupa la quarta posició del rànquing mundial. Lidera les destinacions 

culturals gràcies a la gran quantitat de Patrimoni de la Humanitat, fires i exhibicions i 

estadis esportius de gran capacitat. Gran capacitat hotelera i gran oferta rent-a-car. 

Aeroports molt desenvolupats i pertanyen al top 10 mundial. S’hi ha facilitat la 

creació de negocis. El  govern ha mantingut al turisme com a prioritat. 

 Itàlia. 26 posició del rànquing mundial i 18 a Europa. Riquesa cultural, amb molts 

llocs Patrimoni Mundial, fires i congressos i industries creatives. Excel·lents 

infraestructures turístiques i bones infraestructures aèries. Falta de preus 

competitius. 

 Grècia. 32 posició del rànquing mundial. Riquesa cultural del país, excel·lents 

infraestructures turístiques. Magnífiques condicions de salut i higiene i bones 

infraestructures en el transport aeri. Forta afinitat nacional amb el turisme en 

comparació amb d’altres nacions europees, actitud oberta i positiva vers el turista.  

 Croàcia. 35 posició del rànquing mundial. Per sota de països com Turquia i Malasia. 

Compta amb 18 llocs Patrimoni Cultural de la Humanitat i 1 Natural. Grans esforços 

en sostenibilitat i estàndards de salut i higiene. Per a poder millorar la seva 

competitivitat s’hauria de millorar en transports i infraestructures, particularment de 

tren i ports, a més del transport aeri. 

 Turquía. 45 posició del rànquing mundial. Riquesa cultural amb 20 Patrimonis 

Culturals, vàries fires i esdeveniments i una forta indústria. Regulacions del govern 

que recolzen el sector turístic. S’han millorat les infraestructures de transport aeri i 
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turístiques. S’ha de millorar en seguretat i en l’àmbit de transport ferroviari i portuari. 

Es recomana redoblar els esforços en l’àmbit ambiental. 

 Marroc. 71 posició del rànquing mundial. Bones qualificacions en destinacions 

culturals amb nombrosos Patrimonis Culturals de la Humanitat. Per tal de millorar la 

competitivitat s’haurien de millorar aspectes com la salut i la higiene i l’educació, 

així com e transport, les infraestructures turístiques i la seguretat i la protecció. 

 Egipte. 85 posició en el rànquing mundial. Falta de seguretat i protecció. Nivells 

baixos en infraestructura de transports i en infraestructura turística, informació i 

comunicació. Continua perdent competitivitat. Destaca la seva oferta cultural (7 llocs 

Patrimoni de la Humanitat). La seva competitivitat es basa en preus baixos, sobretot 

en hotels i combustibles. 

Les illes Balears són en general una destinació molt ben valorada pels internautes.

 

En el mercat espanyol es relaciona la marca Balears amb d’altres, per ordre: Palma de 

Mallorca, Eivissa i Mallorca. Els britànics l’associen a Eivissa, Formentera i Mallorca. 

Apareixen termes com vacances, hotels, clubs platges, estiu, tots molt relacionats amb 

l’època estival i amb les vacances del mercat britànic en les Balears. El mercat 

alemany empra termes molt semblants per parlar de la marca Balears, la única 

diferència és que identifiquen més les marques Mallorca i Palma de Mallorca.  

La valoració general dels tres mercats (espanyol, britànic i alemany) és positiva. Els 

més crítics són els espanyols i els menys els alemanys, amb un nivell de satisfacció alt, 
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valorat en un 93,2%; seguit dels britànics amb un 91,1% i els espanyols amb un 74,3%. 

La valoració negativa referida pels espanyols va dirigida a la massificació del turisme i 

a les problemàtiques identificades amb el turisme de borratxera i els casos de 

corrupció. En els aspectes positius els tres mercats identifiquen l'entorn natural i el 

cultural. 

Referent a la marca Mallorca la valoració dels tres mercats és positiva. Els més crítics 

són els espanyols i els menys els alemanys. Major satisfacció el mercat alemany que 

el valora positivament en un 96,7%, seguit pels britànics 94,2% i finalment els 

espanyols 80,3%. La majoria de les valoracions negatives del mercat espanyol estan 

relacionades amb les pràctiques i la presència dels altres dos mercats (alemany i 

anglès) a l’illa. Destaquen els comentaris referits a que la majoria de l’oferta 

complementària està orientada al mercat estranger. El mercat espanyol destaca 

positivament les platges i l’entorn natural; el mercat britànic l’oci i les possibilitats de 

diversió de l’illa i l’alemany l’entorn natural, les platges i la cultura. 

 

Pel que fa a l’entorn legislatiu-administratiu la Conselleria de Turisme i Esporta ha: 

 Eliminar entrebancs administratitius, afiançament de la declaració responsable, 

comunicació prèvia i possibilitat d’informes de viabilitat. 

 Ordenat la oferta turística mitjançant els Plans d’Intervenció en Àmbits Turístics 

(PIAT), els Plans de Revalorització Integral de zones turístiques madures i els Plans 

de Desenvolupament Turístic insulars i municipals. 

 Regulat les declaracions d’interès turístic autonòmic, insular i municipal, així com 

les declaracions de municipis turístics. 

 Assegurar la transversalitat del sector turístic tant en l’àmbit privat com en l’àmbit 

públic,  a través del Consell Assessor de Turisme, la Comissió Inter departamental 

de Turisme i la Taula d’Alcaldes. 

 Regulat la oferta d’habitatges vacacionals turístics. 

 Pla de Desestacionalització, Pla d’Acció per a recuperar el Turisme Nacional i Pla 

Especial de Turisme i Esport. 

Hi han aspectes d’altres plans que s’han inclòs al PITIB 2015-2025: 

 Apostar per una estratègia e qualitat turística global, incloent plans de 

modernització permanent, apostant pel augment mitjà de la categoria dels 

establiments turístics, així com un termini de regularització de places turístiques. 
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 Fomentar la lluita contra l’excessiva estacionalitat a través de la creació de producte. 

 Millorar la connectivitat aèria. S’han impulsat mesures com la congelació de taxes 

per a l’any 2014, manteniment de bonificacions per a les noves rutes, augment de 

les rutes existents,... 

 Impulsar la formació i la innovació en tots els nivells. 

S’ha desenvolupat el projecte Escaparate Turístico Inteligente, eina tàctica del Govern 

de les Illes Balears dins del seu nou model de gestió del turisme en el seu àmbit 

territorial, que permet gestionar de forma intel·ligent, tot el contingut d’actius que 

resideixen i estan ancorats en el territori, permetent apostar l’acció de branding en les 

fortaleses i en les oportunitats, gestionant els actius de les Illes Balears de manera que 

es pugui: 

 Potenciar el que els diferencia. 

 Facilitar que les persones que visiten les Illes Balears es sentin com a casa. 

El Pla Nacional i Integral de Turisme (PNIT) va posar en marxa tot un seguit de 

propostes de recolzament: 

 La modulació de taxes aeroportuàries. 

 L’optimització en l’expedició de visats turístics. 

 L’impuls a una campanya per a estimular la demanda turística nacional. 

 El recolzament a la reconversió de destinacions madures. 

 Línies de crèdit per a la renovació d’infraestructures turístiques. 

 Recolzament als municipis turístics. 

 Homogeneïtzació de la classificació i categorització d’establiments hotelers, rurals i 

càmpings. 

 Evolució del Sistema de Qualitat Turístic Espanyol 

 Posada en valor del patrimoni cultural, natural i enogastronòmic. 

 Foment del turisme sostenible amb el medi ambient. 

 Anàlisis de l’impacte de tota proposta normativa en el sector turístic. 

 Impuls a la unitat de mercat. 

 Modificació de la legislació que afecta al turisme. 

 Recolzament a la internacionalització de les empreses turístiques espanyoles. 

 Finestreta única per a empreses i emprenedors innovadors. 

 Reorientació de les estadístiques nacionals de turisme. 
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 Línies de crèdit per a joves emprenedors en turisme. 

 Programa d’emprenedors innovadors turístics. 

 Adequació de l’oferta formativa i la investigació a la demanda empresarial. 

A nivell europeu, la Comissió Europea a dut a terme tot un seguit d’accions per a 

estimular la competitivitat en el sector turístic, tot destacant: 

 Identificar, incentivar i promocionar productes temàtics transnacionals per a afavorir 

el networking i la diversificació dels productes i serveis turístics. 

 Recolzar el turisme cultural i els itineraris culturals europeus. 

 Desenvolupar la innovació en la indústria turística.  

 Millorar la captació professional i la formació en turisme. 

 Afavorir l’extensió de la temporada turística, a través de mecanismes d’intercanvi 

turístic entre els estats membres permetent que determinats grups com els joves, 

les persones grans, amb mobilitat reduïda... puguin viatjar en temporada baixa. 

 Desenvolupar un mecanisme d’intercanvi voluntari d’informació online per a millorar 

la coordinació dels períodes escolars dels estats membre (web Calypso). 

 Consolidar la base del coneixement socioeconòmic en turisme (Informes 

“Consumer Market Scoreboard” a partir dels índexs de satisfacció dels consumidors 

europeus respecte a serveis turístics com el transport, l’allotjament, els paquets 

turístics, els lloguers...). Creació del “observatori virtual de turisme” que proporcioni 

una base de dades i una biblioteca d’informació sobre tendències de mercat, 

anàlisis de la política de turisme i qüestions com els canvis demogràfic i climàtic. 

 Promoure el desenvolupament sostenible, responsable i de turisme de qualitat. 

 Promoure el desenvolupament d’iniciatives sobre turisme accessible: turisme de 

persones grans, persones amb discapacitat i gent amb discapacitat temporal. 

 Consolidat la imatge i el perfil d’Europa com un conjunt de destinacions turístiques 

sostenibles i d’alta qualitat, i fer-lo creant una “vertadera marca Europa”. 

 Maximitzar el potencial de les polítiques i els instruments financers de la UE per a 

afavorir el desenvolupament del turisme. 

 

Es plantegen les següents línies d’actuació tàctiques prioritàries: 

 La necessitat de mantenir les actuacions sobre mercats emissors fent èmfasis en el 

mercat nacional. 

 La necessitat de recolzar el enfortiment d’esdeveniments esportius, culturals i lúdics. 
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 Continuar lluitant contra l’estacionalitat. 

Els tres grans blocs del PITIB són: 

 Branding. Es pretén adaptar la promoció turística als nous comportaments del 

consumidor, així com a les diferents plataformes de posicionament per a poder 

atraure al turista a una destinació diferenciada, motivadora i que ofereixi 

experiències. El projecte Escaparate Turístico Inteligente es presenta com a eina 

fonamental. 

 Legislació. Desenvolupar mesures legislatives i administratives que afavoreixin 

l’avanç del turisme a les Illes Balears. 

 Col·laboració. Mesures que afavoreixin la col·laboració a tres nivells (publico-

privada, publico-publico, privada-privada). 

L’Agència de Turisme de les Illes Balears ha de convertir-se en el període 2015-2025 

en el Centre de Control en Temps Real del Turisme de les Illes Balears (CCTTR). El 

TIE (Escaparate Turístico Inteligente) com l’avantsala del CCTTR que modelarà i 

condicionarà les decisions i actuacions de cada àrea o palanca d’actuació de la ATB. 

El TIE determinarà: 

 Les àrees d’actuació de l’àrea de producte, al ser aquesta àrea la que gestiona els 

continguts del TIE, tant d’anada com de vinguda, i els vincles amb els municipis i els 

seus Plans de Desenvolupament Turístic Municipal. 

 El Pla d’Acció que regirà les actuacions de l’àrea de promoció, un pla basar en el 

branding de destinació i en el TIE. 

 Les àrees d’actuació que portarà a terme l’àrea d’intel·ligència de mercats. El Big 

Data generat pel TIE.  

 Les actuacions de l’àrea de territori.  

 Les actuacions de l’àrea de qualitat. 

 Les actuacions de l’àrea de formació i projectes europeus. 

A més a més el TIE pot: 

 Posar en valor els missatges, els recursos, els atractius i la oferta de cada empresa 

i municipi. 

 Assegurar que tots els que prenen decisions, tant públics com privats, puguin 

beneficiar-se de l’anàlisi i els resultats derivats del Big Data del projecte TIE. Estretir 
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relacions de col·laboració amb l’IBESTAT a través de la signatura de convenis que 

permetin: 

o Desenvolupar el Compte satèl·lit del Turisme 

o Desenvolupar el CMIT (Cuadro de Mando Integral de Turismo) 

 Ajudar a desenvolupar la formació en turisme i a millorar les competències de les 

destinacions turístiques. 

 Contribuir en la millora de les infraestructures de les àrees d’acollida turística. 

 Propiciar en la millora de la infraestructura de les àrees d’acollida turística. 

 Propiciar un millor i més extens ús de les dades de mercat. 

 Afavorir una millor en la qualitat dels serveis turístics de les destinacions en tant que 

l’empresa prestadora del servei total. 

 Posar a disposició del sector, de productors i d’inversors, una finestreta única. 

 

El Branding esta centrat en comunicar els valors de la destinació i fer que el “turista es 

senti com a casa”, leimotiv principal del TIE. 

No es tracta d’una campanya publicitària sinó d’enfortir o ampliar la percepció que té el 

client vers la destinació Illes Balears. Es proposa treballar tàcticament en: 

 Transmetre els valors de les Illes Balears.  

 Desenvolupament del branding lligat al projecte TIE (Illes Balears). El projecte 

planteja fer fluir la informació des d’un àmbit local a un global, possibilitant diferents 

escenaris d’ús en funció dels destinataris. Les Balears com el bressol de 

desenvolupaments tecnològics vinculats al turisme, els clústers de turisme i el 

ParBIT compten amb unes 150 empreses vinculades a les TIC que exporten 

tecnologia. En l’actualitat la proliferació de l’ús digital, juntament amb els avantatges 

que proporciona, ha fet que la informació relacionada amb l’activitat turística es trobi 

guardada en diferents ubicacions i gestionada per una infinitat de tercers. Disposar 

de tota la informació o conèixer la seva ubicació i poder accedir a ella, obre un 

horitzó amb moltes possibilitats. Big Data generat per 13 milions de turistes que 

visiten les Illes Balears anualment. 

Al TIE es podrà consultar en temps reals els horaris dels autobusos o per exemple 

la farmàcia de guàrdia més propera a la seva localització, l’oferta de restaurants, els 

hotels, l’oferta cultural,... . El context condiciona les necessitats del turista, així un 

turista rus no rebrà la mateixa informació que un turista alemany.  
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Es disposa així d’un inventari degudament catalogat que permet analitzar la 

demanda d’informació turística, personalitzar les experiències dels turistes i en 

conseqüència augmentar la seva satisfacció.  

El TIE com un aparador interactiu que pretén trencar amb els sistemes de 

promoció tradicionals amb informació geolocalitzada, segmentada, amb un alt 

component visual que fa que l’experiència de l’usuari sigui atractiva, diferent i 

innovadora. 

El TIE explota diferents formats: 

o Promocionar les Illes Balears en fires. 

o Divulgar les destinacions turístiques a Internet. 

o Complementar informació dels actors turístics. 

o Generar experiències atractives com a resultat de la unió de diferents productes 

únics existents a les Illes Balears. 

Les principals àrees/funcionalitats singulars del TIE, són: 

o Un sistema integrat d’informació turística de tits els recursos de les Illes Balears 

georeferenciats. 

o Un sistema de promoció i difusió creuada intel·ligentment en la navegació activa, 

amb responsabilitat de manteniment associada als municipis de destinació i als 

Consells. 

o Un assistent amfitrió des de les etapes de la possible selecció de les Balears 

com a destinació fins al regrés a casa del turista. 

o Un amfitrió en la destinació integrat, completament basat en mobilitat avançada 

amb cartes de serveis sota demanda. Aposta per la realitat augmentada. 

o Una integració amb la informació reglada dels recursos turístics de les Balears 

de la Conselleria. 

o Una extensió per a connectar els recursos/serveis de ala industria turística a 

l’amfitrió. 

o Una integració bidireccional en xarxes socials orientada a l’Amfitrió. 

o Una primera fase de Big Data turístic al servei de la industria turística. 

o Un app place per a totes les plicacions en mobilitat pròpies i especialment de 

tercers. 

o Un sistema dissenyat per a ser construït i operat fàcilment sota cloud. 

o Una finestreta única empresarial. 

o Estadístiques en temps real. 
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o Apps. 

o Un centre de Control en Temps Real. 

o Modular la demanda. 

o Controlar la destinació. 

També s’han de fer actuacions per a identificar aquells nínxols de mercat en els quals 

sigui més fàcil actual en temporada mitja i baixa, com per exemple el turisme sènior i el 

turisme juvenil.  

 

Respecte a les tàctiques d’índole legislativa es proposen les següents: 

 El desenvolupament reglamentari de la Llei de Turisme. Llei 8/2012, de 19 de juliol, 

del Turisme de les Illes Balears. Una de les seves finalitats fonamentals és 

promocionar les Illes Balears com a destinació turística de referència en el 

Mediterrani, donada la seva singularitat insular i a seva realitat cultural, 

mediambiental, econòmica o social, impulsant la reducció de l’estacionalitat i 

potenciant els valors propis d’identitat de cada una de les illes. 

 La redacció i aplicació dels PIAT en col·laboració amb els Consells Insulars. La Llei 

8/2012, de 19 de juliol, disposa que de conformitat amb la Llei 14/2000, de 21 de 

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

són plans directors sectorials l’objectiu dels quals és regular el planejament, 

l’execució i la gestió dels sistemes generals de les infraestructures, els equipaments, 

i els serveis i les activitats d’explotació dels recursos en l’àmbit de l’ordenació 

turística. En aquest sentit, la finalitat del Pla Director és la d’aconseguir una 

ordenació efectuada des de el reconeixement de la necessitat de preservació de 

l’entorn i de la planificació integral del territori, com a elements determinants per a la 

consecució d’una oferta turística de qualitat i diversificada. Correspon, segons la 

Llei 14/2000, als Consells Insulars respectius, l’elaboració i l’aprovació dels plans 

directors sectorials. 

Respecte a les tàctiques d’índole administrativa es proposen les següents: 

 Impulsar la connectivitat entre la Península i les Illes Balears. Treballar 

conjuntament amb les companyies aèries i marítimes, patronals, etc. Per a generar 

una demanda suficient que permeti millorar les connexions. També es proposa a 

l’Estat espanyol tot un seguit de mesures com per exemple l’abaratiment dels preus 

dels bitllets, la declaració de servei públic de rutes estratègiques... 
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 Promoure mesures discals que afavoreixin la recuperació del mercat nacional i 

reducció de la estacionalitat. En línia amb el Decret Llei 3/2014, de 5 de desembre, 

de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la reducció 

de la estacionalitat turística de les Illes Balears i amb el Decret Legislatiu 1/2014, de 

6 de juny, en matèria de tributs cedits per l’Estat, aquesta tàctica proposa promoure 

una sèrie de mesures discals per afavorir la recuperació del mercat nacional i la 

reducció de la estacionalitat com per exemple: 

o Un major control i lluita contra la competència il·legal (Llei 8/2012) 

o Assegurar la qualitat dels serveis. (Pla de Qualitat) 

o Incentius fiscals a les empreses que realitzen l’esforç d’obrir en temporada mitja. 

o Incentivar l’obertura mitjançant descomptes amb la seguretat social. Compensar 

les quotes de seguretat social de novembre a febrer. 

 Adequació de la Llei d’unitat de mercat. Adequar a la realitat del mercat, la Directiva 

2006/123/CE relativa als serveis en el mercat interior (coneguda com a Directiva 

Bolkestein), la qual proposa entra d’altres, l’eliminació de barreres, la protecció al 

consumidor i la liberalització dels serveis, facilitant que qualsevol empresa pugui 

crear i comercialitzar qualsevol producte dins de la UE i pot afavorir a la reducció de 

la estacionalitat. 

 Coordinació entre administracions. Treballar amb les diferents administracions per a 

poder adequar les concessions que afecten al turisme com per exemple ampliar el 

període d’obertura de les concessions de platja més enllà dels 6 mesos actuals i 

establir un sistema de concessió de permís exprés per esdeveniment per a cotitzar 

per avançat. 

 

Les tàctiques prioritàries relatives a tres eixos de col·laboració són: 

 Col·laboració públic-privada. Les Illes Balears són seu de destacats esdeveniments 

turístics de caràcter esportiu, nàutic, cultural, gastronòmic, musical, etc. S’estableix 

com a eina tàctica la necessitat de desenvolupar el procediment administratiu-legal 

necessari per a que, en col·laboració amb d’altres Conselleries del Govern i 

empreses privades, es puguin determinar i escollir cada any quins seran els 

ambaixadors/prescriptors de les marques de les Illes Balears per a establir amb ells 

models de patrocini amb els quals la CAIB a través dels òrgans adequats inclogui 

aquests patrocinis en els seus pressupostos. 
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 Col·laboració pública-pública. Recolzament en espècie a tots aquells 

esdeveniments que vinguin a través de les administracions públiques 

supramunicipals. Es proposa establir el desenvolupament dels protocols o 

procediments necessaris que permetin donar recolzament institucional en espècie a 

esdeveniments esportius, culturals, gastronòmics, etc. Proposats a través dels 

Consells Insulars, evitant duplicitats, procurant que es millori la coherència d’imatge 

de marca i s’aprofitin economies d’escala i lligant aquests esdeveniments als Plans 

de Desenvolupament Turístic Municipal (PDTM). 

 Col·laboració privada-privada. Catalitzar i promoure les relacions empresa-empresa 

en accions promocionals o de màrqueting privades. Es proposa desenvolupar els 

models i procediments jurídic-administratius necessaris que permetin convenir amb 

les empreses privades per a que aquestes aportin en exclusivitat recursos 

econòmics a esdeveniments que la CAIB consideri d’interès turístic autonòmic. 

L’objecte principal és el de sumar les marques empresarials amb la marca de la 

destinació.  

 

Com a conclusió es destaca la necessitat de comptar amb una planificació adequada i 

d’obtenir la opinió i experiència de tots els sectors implicats en la industria turística 

balear. El PITIB 2012-2015 tenia la finalitat de ser un full de ruta que determinés 

l’estratègia turística a seguir a les Balears a mig termini, establint i definit com a 

estratègia la necessitat de modelar la demanda, per tant les accions incidien en la 

diferenciació per producte i en la gestió permanent del Branding de la destinació 

Balears. El PITIB 2015-2025 es basa en el Up&Cross Experience com a escenari 

desitjat i en el branding motivacional, posant en valor els valors de la destinació, 

convertint-se en un decàleg de tàctiques classificades entorn a tres grans blocs 

estratègics (legislació, branding i col·laboració), aquestes tàctiques pretenen actuar 

sobre els mercats emissors amb un èmfasis especial en la recuperació del turisme 

nacional, enfortint els esdeveniments esportius, culturals i lúdics i continuant amb la 

lluita contra l’estacionalitat. 

El PITIB 2015-2025 es concreta anualment elaborant i aprovant en Consell de Direcció 

de l’Agència de Turisme, abans del mes d’octubre de l’any en curs, el Pla d’Acció de 

l’any següent que incorporarà pressupostades totes les actuacions a desenvolupar 

durant aquell any alineades amb les tàctiques del Pla 2015 i segmentat per cada una 
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de les palanques que s’estableixen en el PITIB 2015-2025 i l’àrea jurídic-legislativa de 

la Conselleria de Turisme. 
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12. PLANS DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC MUNICIPAL (PDTM) 

Els Plans de Desenvolupament Turístic Municipal (PDTM), neixen de l’article 8 de la 

Llei de Turisme de les Illes Balears 8/2012, de 19 de juliol, a on s’estableix que cada 

municipi haurà d’aprovar un PDTM per al període 2014-2015, ajustant-se a les 

directrius del Pla Integral de Turisme de les Illes Balears (PITIB) que el Consell de 

Govern va aprovar el 10 d’agost de 2012. 

Per fer-ho la Llei de Turisme de les Illes Balears 8/2012 defineix en el seu article 70.2 

alguns dels objectius: 

 Definir el model i la estratègia de desenvolupament turístic de cada una de les illes 

o municipis. 

 Determinar les principals necessitats, objectius, prioritats i programes d’actuació. 

 Impulsar els recursos turístics de cada illa o municipis. 

 Adoptar les mesures que siguin necessàries per a diversificar la oferta turística i 

reduir al màxima la estacionalitat. 

 Establir mesures que impulsin la competitivitat del sector turístic i permetin un 

desenvolupament turístic sostenible i compatible amb la protecció de l’entorn, el 

medi ambient i els recursos turístics. 

 Establir les mesures que siguin necessàries per a aconseguir un increment de la 

qualitat turística. 

Així mateix, els continguts del document estan establerts en el Pla Integral de Turisme 

de les Illes Balears (PITIB), on es defineixen l’estructura, objectius i les línies de treball 

a desenvolupar per a les diferents àrees d’actuació. 

El PITIB estableix que cada municipi defineixi les seves pròpies estratègies pel que fa 

a territori, producte, qualitat, intel·ligència de mercats, promoció i formació en el marc 

de l’activitat turística. Totes les possibles tàctiques i accions reflectides en el document 

han de tenir un objectiu comú, que ha de ser el foment del turisme responsable, que és 

aquell que incorpora una dimensió social, econòmica i ambiental. 

Amb l’objectiu d’implantar i desenvolupar el turisme responsable a les Illes es pretén 

aconseguir una destinació de qualitat, sostenible i respectuosa amb el medi ambient i 

amb la societat a on es desenvolupa. Com defensa la Organització Mundial del 

Turisme “...el desenvolupament del Turisme Sostenible respon a les necessitats dels 

turistes i de les regions amfitriones presents, a la vegada que protegeix i millora les 
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oportunitats del futur, Està enfocat cap a la gestió de tots els recursos que satisfacin 

totes les necessitats econòmiques, socials i estètiques, i a la vegada, que respectin la 

integritat cultural, els processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els 

sistemes de suport de la vida”. Així doncs, s’aborden les tres grans dimensions que 

implica el turisme responsable: 

 La dimensió social, impactes socioculturals de l’activitat sobre l’entorn i la població 

resident. És tot el que influeix de forma directa o indirecta en el benestar de la 

comunitat resident. Cal garantir l’accés de la població resident als recursos de 

l’entorn i la conservació del patrimoni cultural i local i fer-la partícip del 

desenvolupament turístic.  

 La dimensió econòmica, garantint la viabilitat a llarg termini de l’activitat turística: 

l’impacte econòmic en matèria de l’ocupació que genera, els efectes indirectes de 

l’activitat en d’altres sectors, els nivells de competitivitat del producte turístic, la 

intensitat d’ús turístic, ordenació i control del lloc de destinació i els mecanismes de 

control del model turístic, entre d’altres. 

 La dimensió ambiental, aspectes relacionats amb la conservació i la protecció dels 

recursos i ecosistemes naturals. Es té en compte la protecció i la gestió dels 

recursos naturals, a més a més de la implantació de polítiques i pràctiques de 

gestió ambiental. La conservació dels recursos naturals de la destinació és un 

element clau per al desenvolupament sostenible de la destinació turística. 

A més a més es busca la responsabilitat social, tant del sector públic com del privat, i 

per tant, es busca implicar a tots els agents de la cadena de valor turística de la 

destinació, a través de la col·laboració privada-privada, publica-privada, publica- 

publica. Resulta necessària la participació de tots els agents socials i econòmics, per a 

intentar aconseguir el consens en la realització de les accions. 

 Sector públic. Les infraestructures són les mateixes durant tot l’any, però el turisme 

representa una corba de demanda. Per tant, durant els mesos de temporada baixa, 

els recursos públics són superiors a la corba de la demanda del turisme i 

s’infrautilitzen. En els mesos de temporada alta, hi ha una sobresaturació dels 

recursos públics. 

 Sector privat. Concentra tots els seus recursos durant els mesos de temporada alta. 

En canvi, la resta de l’any es troba en mesos vall a on la demanda és insuficient per 

a mantenir les infraestructures obertes. 
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Per tal de combatre l’estacionalitat, es busquen productes especialitzats i alternatius 

que aconsegueixin un allargament de temporada. Així doncs, el sector públic 

optimitzarà els seus recursos i el sector privat allargaria el període de producció, amb 

efectes econòmics i socials. 

Aquests plans han de considerar la evolució del perfil del turista, actualment molt més 

exigent, que s’informa abans de viatjar i busca compartir les seves experiències de la 

destinació a la xarxa. El turista busca experimentar, relaxar-se, descobrir, gaudir, 

aprendre i conèixer. 

També s’han d’analitzar les infraestructures que posseeix el municipi per tal d’abastir a 

la població, tant censada com flotant (infraestructures viàries, transport públic, 

tractament de les aigües, l’abastament d’electricitat, gas i telecomunicacions i 

tractament dels residus sòlids; les infraestructures en zones turístiques, la situació 

actual del medi ambient i les ordenances i plecs municipals que afecten al sector 

turístic). 

En els PDTM s’han d’establir una sèrie d’eixos o a on es vol arribar, per tal de 

proposar tot un seguit d’accions en base a aquests eixos i una sèrie d’indicadors de 

mesurament de les accions per anar corregint algunes desviacions i aconseguir 

l’objectiu fixat.  

La metodologia del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal s’ha de basar en la 

planificació, entesa com a tàctica emprada per atreure al turista. Per això s’estableixen 

una sèrie de palanques d’actuació, una sèrie d’elements que han de ser analitzats. 

Cada palanca cerca una estratègia, que es desenvolupa mitjançant les tàctiques i 

accions previstes. Les accions s’han de temporalitzar per tal de concretar i definir el 

pla d’acció. Una vegada definit aquest en base a aquests eixos, s’han d’establir els 

indicadors de mesura de les accions a realitzar.  

El PITIB defineix 6 palanques d’actuació com a claus en la planificació turística i sobre 

les quals s’han d’estructurar tots els plans turístics municipals: territori, producte, 

qualitat, intel·ligència de mercats, promoció i formació. 

Cadascun d’aquests eixos es desglossa en tres apartats també definits pel PITIB. El 

primer d’ells és l’estratègia, on es defineix el que pretenem assolir a llarg termini. El 

segon són els plans tàctics, on es fa una anàlisi de l’entorn actual del municipi i 
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s’estipulen les línies a seguir a mig termini. Finalment tenim l’acció, on s’engloben 

totes les actuacions a realitzar per respondre a la tàctica. 
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