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1. INTRODUCCIÓ 

El Plec de Prescripcions Tècniques per la redacció d’aquest Pla d’Intervenció en 

Àmbits Turístics de la illa de Mallorca es refereix en el seu apartat 12.1.10 a la 

elaboració i redacció d'un sistema d'Indicadors, que defineixi i permeti identificar els 

següents conceptes: zona turística, zona madura, unitat de paisatge, zona de 

protecció, zona d'influència, municipi turístic i totes aquelles figures que desenvolupi el 

PIAT. 

Afegeix que aquest sistema d'indicadors ha de facilitar la identificació de cadascuna 

d'aquestes zones/conceptes, alhora que establir el seu grau de maduresa. D'altra 

banda, han de servir com a eina que permeti monitoritzar en el temps l'evolució 

d'aquestes zones. Per diagnosticar la maduresa d'una determinada zona s'utilitzaran 

una sèrie de paràmetres, encaminats a obtenir una informació objectiva, mesurable i 

que es pugui actualitzar en el temps per cada zona. 

En concret s'indiquen, en una primera aproximació, els indicadors a utilitzar agrupats 

en tres categories: 

a. Indicadors de zonificació 

b. Indicadors de diagnòstic 

c. Indicadors de context 

Tal i com s’estableix s’ha procedit a recollir, en la fase de Diagnòstic urbanístic (veure 

Memòria Informativa) força d’aquests indicadors. S’han obtingut a partir de les fitxes 

resultat del treball de camp i de l'obtenció d'informació en institucions i organismes 

competents. 

Serà a partir de l’Avanç, quan s’haurà de procedir, conjuntament amb les 

administracions i organismes que fan el seguiment d’aquest document (Direcció 

General de Turisme i Agencia de Turisme de les Illes Balears del Govern de les Illes 

Balears i Consell de Mallorca), a consensuar el diagnòstic dels problemes de cada 

àrea amb els sectors socials implicats a la zona (hotelers, comerciants, empreses 

d'oci, població resident, agències de viatges, clubs nàutics, etc.). I serà aleshores 

quan, un cop definits objectius, estratègies i accions, s’hauran d’ajustar, i, si s’escau 

completar, els indicadors més adequats. 

Ara per ara el Plec de Prescripcions Tècniques especifica clarament la distinció entre 

els tres tipus d’indicadors: 
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a) De zonificació, necessaris per determinar els àmbits físics, i que han de ser 

exclusivament matemàtics, han d'estar disponibles en l'actualitat o ser elaboracions 

informàtiques dels mateixos, i que es geo-localitzaran. En la Memòria Informativa, i en 

els plànols i les fitxes que la acompanyen, s’ha recollit un nombre considerable 

d’aquestes dades o indicadors per sistemes territorials i àmbits. 

b) De diagnòstic, per tal de quantificar el grau de maduresa o d'allunyament de l'estat 

ideal, i que han de ser observables, objectius, quantificables matemàticament, 

preferentment continus, i obtenir-se a partir de dades ja existents que permetin 

disposar d'un històric de valors per observar la tendència temporal. Aquest segon grup 

dependrà, enraonadament, dels objectius i estratègies que oportunament s’acordin, un 

cop es defineixi, a partir dels mateixos aquest considerat “estat ideal”. En la mateixa 

Memòria Informativa s’han recollit força dels que podran segurament utilitzar-se. En la 

Memòria de l’Avanç es recullen a tall d’exemple, aquells que es suggereixen per tal de 

definir el que podrien considerar-se zones turístiques madures. 

c) De context, per ajustar i matisar el resultat dels indicadors de diagnòstic, així com 

per valorar quina estratègia posterior s'haurà de seguir en cada un dels àmbits físics 

determinats, els quals valors podran ser tant numèrics, com no, continus o discrets, 

amb un cert matís subjectiu, i procedir tant de dades ja existents com de treball de 

camp. 

Tot i que força dels indicadors plantejats estan ja recollits en les memòries informatives 

i d’avanç,1 i que aquests mateixos, o uns altres, s’hauran de completar i ajustar un cop 

                                                        
1 La relació completa dels elaborats fins ara és: 
SOBRE ALLOTJAMENT TURÍSTIC (I NO TURÍSTIC) 
Evolució de les places d’allotjament turístic a Mallorca (excepte HUT) 
Establiments i places, segons grup i categoria a Mallorca 
Establiments i places, segons any de construcció 
Evolució dels establiments amb modalitat del tot inclòs (2014-2016) 
Proporció de les places comercialitzades en habitatges sobre el total de l’oferta turística (2016) 
Evolució de l’ocupació i tendència a Mallorca 
Índex general de variació estacional de l’oferta turística hotelera a Mallorca (2008-2015) 
Índex de GINI per zones com a mesura d’estacionalitat, a partir de l’ocupació de l’oferta turística hotelera 
a Mallorca (2008-2015) 
 
SOBRE RECURSOS 
Percentatge de zones humides a Mallorca 
Percentatge d’usos forestals de Mallorca 
Espècies dominants forestals. Superfície (ha) 
Superfície dels espais protegits (ha) 
Espais protegits de l’illa de Mallorca 
Superfície de la Xarxa Natura 2000 de l’illa de Mallorca (ha) 
Reserves Marines (ha) 
Fites de la ruta arqueològica del PTM 
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Fites de la ruta gòtic del PTM a Palma 
Fites de la ruta del gòtic del PTM 
Fites de la ruta del barroc del PTM 
Fites de la ruta dels castells del PTM 
Evolució del nombre de Ports Esportius i amarraments 
Camps de Golf de Mallorca 
Percentatge de superfície de finques públiques, segons titularitat 
Superfície de finques públiques, per sistema territorial 
Platges de Mallorca, segons tipus (aïllada, semi urbana, urbana) 
Platges de Mallorca, segons composició 
Percentatge de superfície de platges de Mallorca, per sistema territorial 
Resum de la qualitat de les aigües de bany a Mallorca 
Oferta complementària. Percentatge d’establiments i places en establiments, segons tipologia 
Oferta complementària. Establiments segons tipologia per municipi 
Oferta complementària. Places en establiments segons tipologia per municipi 
Oferta complementària. Variació entre els anys 2004-2012 
Oferta Comercial. Activitats i superfície 
Oferta comercial. Variació entre els anys 2007-2012 
Evolució del consum i el subministrament d’aigua a Mallorca (2000-2012) 
Subministrament d’aigua en l’abastament urbà, consum i pèrdues. Mallorca (2012) 
Situació de les Masses d’Aigua en quant a les extraccions d’aigua. % volum extret respecte volum 
disponible (situació real). Mallorca 2011 
Situació de les Masses d’Aigua en quant a la quantitat 
Evolució anual del consum d’energia (MWh) a subestacions. 2012-2015 
Evolució mensual del consum d’energia (MWh). 2012-2015 
Índex General de Variació estacional del consum d’energia. 2012-2015 
Índex de GINI com a mesura d’estacionalitat del consum d’energia 
Evolució de l’energia facturada per usos. Mallorca, 2010-2015 
Evolució de l’energia facturada per usos per mesos. Mallorca 2010-2015 
Estimació de consums d’aigua i energia per habitant i municipi al 2012 
Diagrama de dispersió dels consums mitjans diaris per habitant d’aigua i energia. Municipis de Mallorca 
2012 
Taula resum d’estimacions de consums mitjans diaris d’aigua i energia. Mallorca 2012 
Principals característiques de disseny i consums per a l’any 2012 de totes les depuradores de l’illa 
Producció de rebuig per mesos. Mallorca (2014-2015) 
Producció de rebuig per mesos. Mallorca, Palma, Municipis turístics i resta (2014-2015) 
Índex de GINI de producció de rebuig (2014-2015) 
Viatgers en línies de BUS de transport públic del TIB (2010-2015) 
Viatges en línies de BUS de transport públic del TIB per mesos (2014) 
Evolució del parc de vehicles de l’illa de Mallorca (1996-2015) 
Evolució de les IMD de 170 estacions d’aforament (2004-2015) 
Habitatges de Mallorca, segons tipologia 
Habitatges de Mallorca, segons tipologia 
Habitatges segons anys de construcció 
Habitatges segons any estat de conservació 
Evolució de les llicències d’habitatges (2000-2014) 
Evolució del preu taxat dels habitatges per trimestres (2005-2015) 
 
SOBRE TURISTES 
Evolució de les arribades i pernoctacions de turistes a Mallorca (2011-2015) 
Evolució de les arribades de passatgers a l’aeroport de Son Sant Joan (2000-2015) 
Evolució de les arribades de passatgers per mesos a l’aeroport de Son Sant Joan (2000-2015) 
Evolució de les arribades de creuers en trànsit al Port de Palma (2006-2015) 
Evolució de les arribades de passatgers de creuers en trànsit per mesos al Port de Palma (2006-2015) 
Desglossament de l’índex de pressió humana (residents/turistes). Mitjana diària del mes d’agost de 2015 
Pernoctacions de turistes segons allotjament (agost de 2015) 
Evolució del valor màxim d’IPH diari (2006-2014) 
Evolució del valor mitjà mensual d’IPH (1997-2015) 
Evolució de les arribades de turistes i pernoctacions a l’illa de Mallorca 
Pernoctacions a l’illa de Mallorca de 2012, segons tipus d’allotjament 



Annex VIII. Vers la definició d’un sistema d’indicadors 8 

consensuats objectius, estratègies i accions, creiem que correspon ara plantejar també 

diverses opcions sobre el significat, contingut i abast d’aquest sistema d’indicadors, 

per tal d’optar per les millors alternatives. 

Acceptant que en la definició d’un nou model turístic el concepte de sostenibilitat ha de 

ser clau, els indicadors de sostenibilitat per a l'activitat turística s'emmarquen en el 

context d'elaboració i aplicació de noves eines útils per al mesurament i control dels 

impactes econòmics, socials, ambientals i socioculturals del turisme, de l'ordenació de 

l'activitat en els espais de destinació i de la pròpia necessitat d'avaluar el 

comportament de la demanda i el seu grau de satisfacció. 

                                                                                                                                                                   
Dades de partida per municipis per al càlcul de pernoctacions. Mallorca 2012 
Estimació de pernoctacions per municipis al 2012, segons tipus d’allotjament 
Evolució de la despesa total de turistes a Mallorca per tipologia d’allotjament (2012-2015) 
Evolució de la despesa diària de turistes de Mallorca per tipologia d’allotjament (2012-2015) 
 
ALTRES 
Afiliacions a la seguretat social per trimestres (Mallorca, 2009-2016) 
Afiliacions a la seguretat social per trimestres (Mallorca, 2015) 
Classificació del sòl de Mallorca, inclosa la Dragonera 
Classificació del sòl de Mallorca, per sistemes territorials en hectàrees 
Classificació del sòl de Mallorca, per sistemes territorials en percentatges 
Classificació del sòl de Mallorca, per municipis en hectàrees 
Usos del sòl de Mallorca 2012, Nivell 2 del CLC 
Evolució dels percentatges d’usos del sòl de Mallorca (1956-2012), Nivell 2 del CLC 
Percentatges d’usos del sòl per Sistemes Territorials Turístics de Mallorca (2012), Nivell 2 del CLC 
Places i hectàrees de sòl vacant. Mallorca 2008 (per al càlcul de les places es feia servir una ràtio de 3 
habitants per habitatge, segons Decret 2/1996 de capacitat de població) 
Evolució de les places de sòl vacant. Mallorca 2001-2008 
Places en sòl vacant, segons ús. Mallorca 2008 
Places en sòl vacant, segons tipologia. Mallorca 2008 
Places en sòl vacant, segons classe de sòl. Mallorca 2008 
Places en sòl vacant, segons ús Mallorca 2008 
 
ESQUEMES 
 
SOBRE ALLOTJAMENT TURÍSTIC (I NO TURÍSTIC) 
Renovació d’establiments hotelers per municipis (2012-2016)  
Establiments amb modalitat del tot inclòs (2016)  
Places comercialitzades en habitatges per municipis (2016) 
Places reglades comercialitzades en habitatges per municipis (2016) 
Places no reglades comercialitzades en habitatges per municipis (2016) 
Volum d’habitatges secundaris per seccions censals 
Preu m2 habitatges per nuclis (2016) 
 
SOBRE RECURSOS  
Oferta complementària. Places en establiments per plaça (habitatges*2,55+places turístiques) per 
municipi 
Oferta comercial. Superfície (m2) d’oferta comercial minorista per plaça 
 
SOBRE FACTORS EXTERNS 
Consum d’aigua (m3) per plaça i any. 2012  
Relació entre el cabdal m3/dia tractats a les EDAR al 2012 i el cabdal de disseny (m3/dia), per nuclis 
 



Annex VIII. Vers la definició d’un sistema d’indicadors 9 

Analitzem doncs diverses alternatives possibles, entre les moltíssimes que s’han 

vingut emprant en diferents centres d’estudi i administracions. 

La Organització Mundial del Turisme defineix els indicadors com a mesura de 

situacions, existents o potencials, i els mitjans per identificar i avaluar els resultats de 

les accions, de manera que ofereixin conjunts d'informació, quantitativa i qualitativa, 

degudament seleccionada, que permeti mesurar els canvis per al "...desenvolupament 

de la gestió del turisme.” 

Així doncs, els sistemes d'indicadors haurien de permetre mesurar 

a) Canvis en l'estructura turística i en els seus factors interns 

b) Canvis en factors externs que afecten el turisme 

c) Repercussions del turisme. 

La finalitat i utilitat d’aquests indicadors seria, en aquest sentit, l'adopció de mesures 

que anticipin i previnguin situacions insostenibles en les destinacions, raó per la qual 

han d’aportar sèries cronològiques d'informació estratègica sobre la sostenibilitat d'una 

destinació i sobre el propi futur del turisme. Els indicadors proporcionarien així un 

conjunt de senyals, regulacions i dades per a l'observació de polítiques i decisions 

governamentals. 

A més d’alguns que comentarem detalladament, pel seu especial interès, les 

referències fonamentals que hem consultat per valorar els possibles sistemes 

d’indicadors són: 

Carta del Turisme Sostenible de Lanzarote, el 1995 

Adaptació del Programa 21 al sector de Viatges i Turisme 

Projecte ECOMOST, de la Federació Internacional de Operadors Turístics 

Diverses propostes del Ministeri de Medi Ambient i de l'Institut d'Estudis Turístics 

Projecte Municipi Verd 

Propostes del Centre d'Investigació i Tecnologia Turística de Balears. 

Entre els avantatges que aporten els indicadors als processos de planificació i gestió 

del turisme i al coneixement de l'evolució sostenible del mateix, es poden assenyalar 

les següents: 

- Millora en l'adopció de decisions, disminució de riscos i costos 

- Detecció de problemes emergents i possibilitats de prevenció 

- Identificació de repercussions i aplicació de mesures correctores 
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- Avaluació de resultats de l'aplicació de plans i processos de gestió 

- Reducció de riscos d'errors en la planificació 

- Aportació d'informació pública i accessible als agents del sector 

- Millora en l’assignació de les responsabilitats 

- Vigilància constant i millora contínua. 

I és en funció d’assegurar aquests avantatges, que es dedueixen algunes dels 

principals requeriments que han de guiar la selecció final del sistema d’indicadors. 

Analitzem a continuació tres possibles alternatives, per debatre com acabar de 

configurar el sistema d’indicadors més adient per implementar en el futur les propostes 

del PIAT. 
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2. ELS INDICADORS DPSIR 

La primera d’elles neix de la consideració de que pel que fa als tipus d'indicadors, 

demostren tenir força utilitat aquells que s'orienten a la prevenció de problemes. Entre 

aquests models d'indicadors, uns dels més utilitzats, són els anomenats DPSIR (per 

les seves inicials en anglès, Driving force, Pressure, State, Impact and Response), o 

sigui factor determinant, pressió, estat, impacte i resposta, i que ha estat desenvolupat 

per l'Agència Europea de Medi Ambient per a descriure les interaccions entre l'activitat 

humana i el medi ambient. Es tracta d'una extensió del model PSR (pressió, estat, 

resposta) de l'OCD (Organització per al Desenvolupament i la Cooperació Econòmica), 

a partir dels següents conceptes: 

Factors determinants: aquests indicadors descriuen les condicions ambientals, socials, 

demogràfiques i econòmiques que influencien significativament les pressions sobre el 

medi ambient. 

Pressions: activitats humanes que causen o poden causar problemes en el medi 

ambient. Aquests indicadors descriuen l'emissió de substàncies contaminants, i l'ús 

dels recursos naturals. 

Estat: aquests indicadors descriuen la situació de diversos aspectes del medi ambient 

en un moment determinat. L'estat depèn, a més de les condicions naturals, de les 

pressions sobre el medi i de les mesures de protecció del medi ambient que s'hagin 

implantat. 

Impacte: aquests indicadors mostren les conseqüències dels canvis en l'estat del medi 

ambient o a la població. 

Resposta: aquests indicadors reflecteixen les iniciatives de la societat i l'administració 

per a la millora dels problemes mediambientals. 

Aplicats al camp del turisme podrien oferir un marc d'anàlisi molt apropiat per 

identificar els interrelacions entre els causes de la pressió sobre el medi, les pressions 

i impactes que l’afecten i les polítiques de resposta. Veiem-ho en el següent quadre: 
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Quadre Model DPSIR aplicat a la activitat turística 
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Habitualment la elaboració d’aquests sistemes d’indicadors es fa en dues fases. La 

primera inclou la recerca i organització de la informació; la delimitació precisa de 

l’àmbit d'aplicació; determinats processos participatius; la identificació de recursos i 

riscos i la definició d’una visió a llarg termini. 

L'organització de la informació necessària per la construcció definitiva del sistema 

d’indicadors reclama la delimitació precisa de l'àmbit o àmbits d'aplicació (sistemes 

territorials turístics, nuclis, zones turístiques madures...). 

La segona fase se centra en l'elaboració dels indicadors pròpiament dita i es realitza a 

partir de la selecció dels temes prioritaris que afecten a la destinació, l'inventari de 

fonts, dades i informació disponible i la selecció de cada indicador. 

CAUSES DE LA PRESSIÓ 
 
- Increment nombre de viatges 
- Fraccionament viatges i reducció estada mitjana 
- Aparició noves destinacions i productes 
- Major mobilitat turista en destí 
- Concentració espai -temporal demanda 

- Importància turisme en polítiques de desenvolupament 

- Increment població resident i flotant 

 RESPOSTA 
 
- Increment ordenació territori, ambient i turisme 
- Instruments econòmics 
- Regulació d'empreses i activitats turístiques 
- Incentius a bones pràctiques 
- Comunicació i promoció selectives 
- Investigació 

- Polítiques de sensibilització social 

PRESSIÓ 
 
-Canvis usos del sòl: expansió usos urbà-turístics i sòl 
ocupat infraestructures i dotacions públiques 
- Increment consum d'aigua i energia 

- Increment contaminació acústica i residus 

- Emissions contaminants a atmosfera 
- Pressió activitats turistes (nàutica, senderisme) 

IMPACTE 
 
- Reducció disponibilitat i qualitat aigua 
- Disminució de la qualitat aire 

- Transformació usos i degradació sòl i paisatge 

- Reducció biodiversitat 

- Degradació ecosistemes fràgils 

- Alteració hàbitat (flora i fauna) 

- Deteriorament patrimoni cultural 

- Regressió activitats econòmiques 
tradicionals 

ESTAT 
 
- Condicions actuals espai turístic: 
- Dimensió ambiental (aigua, aire, paisatge) 
- Dimensió econòmica (renda, ocupació, ...) 
- Dimensió social (benestar i qualitat vida) 
- Dimensió turística, rendibilitat i satisfacció demanda 
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Finalment, la fase d'aplicació suposa la recopilació de dades, la comunicació i 

informació i l'avaluació de l'aplicació. 

De fet, en tractar del control de processos en una activitat complexa, com és el 

turisme, cal introduir components d'anàlisi que permetin conèixer les percepcions dels 

agents implicats i facilitar la interpretació. 

L'OMT diferència dels conjunts de qüestions que centren l'atenció, els components 

específics a analitzar i la proposta d'indicadors concrets, una metodologia que porta a 

proposar catorze qüestions-clau, que es concreten posteriorment en indicadors 

específics: benestar de les comunitats receptores, conservació del patrimoni, 

participació comunitària, satisfacció dels turistes, salut i benestar, beneficis econòmics 

del turisme, protecció de recursos naturals, gestió de recursos naturals, impacte 

ambiental del turisme, control de les activitats, ordenació del destí, disseny de 

productes i serveis i sostenibilitat de les operacions i serveis turístics. 
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3. L’EUROPEAN TOURISM INDICATOR SYSTEM (ETIS) 

Una segona alternativa passaria per adoptar alguns dels sistemes d’indicadors 

d’utilització més comuna en les institucions internacionals. Entre tots aquests creiem 

que destaca pel seu interès l’anomenat European Tourism Indicator System (ETIS). 

Aquest va ser posat en marxa, de forma experimental el 2013, i un cop verificat i 

ajustat, ha estat àmpliament difós a partir de març d’aquest any. El seu objectiu 

fonamental fou ajudar a les destinacions a monitoritzar i mesurar el rendiment 

sostenible del seu turisme, mitjançant l'ús d'un enfocament comú i comparable. 

Es tracta doncs d’una eina ja verificada per un conjunt de destinacions, basada 

essencialment el l'autoavaluació, observacions, recopilació de dades i l'anàlisi dels 

propis destins. ETIS no estableix valors mínims que cal assolir i no proporciona cap 

certificació (de moment). Al reconèixer un sistema d’indicadors prou complet, 

proporciona a les destinacions (és important remarcar aquest concepte de destinació) 

la informació bàsica per monitoritzar la seva sostenibilitat i per gestionar l'activitat 

turística de manera més eficaç. 

Cal dir que la construcció d’aquest sistema d’indicadors és el resultat de força anys de 

treballs tècnics i d’intercanvis entre la Comissió Europea i l’anomenat Grup per a la 

Sostenibilitat del Turisme, i que la CE mostra un declarat compromís per assolir les 

majors cotes de sostenibilitat en el turisme a Europa. 

El ETIS es basa en 27 indicadors bàsics i 40 indicadors opcionals, subdividits en 

quatre categories: 

a) Gestió de destinacions 

b) Impacte social i cultural 

c) Valor econòmic i 

d) Impacte ambiental. 

D’entrada aquesta xifra pot semblar aclaparadora. Cal però dir que la viabilitat i 

factibilitat d’aquest sistema a nivell de destinació es va posar a prova a través de dues 

fases pilot durant un període de 2 anys. Més de 100 destinacions a tot Europa van 

implementar i provar l’ETIS oferint a la Comissió una rica opinió sobre la seva 

experiència. A partir d’aquí la Comissió, amb el suport d'un grup d'experts, va analitzar 

aquesta informació i va revisar el sistema al llarg dels anys 2015 i part del 2016, fins a 

fer-lo públic un cop reajustat. 
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Valorem però, abans de continuar, avantatges i dificultats d’adoptar aquest sistema. 

El sistema d’indicadors ETIS vol convertir-se en una metodologia comuna cap a una 

gestió sostenible de les destinacions. No és (encara) un sistema de certificació o un 

segello de qualitat ecològica, sinó una eina de gestió eficaç que impulsa la Comissió 

Europea. 

El ETIS està especialment dissenyat per que les pròpies destinacions turístiques 

puguin supervisar les actuacions en el seu àmbit i ajudar-les així a desenvolupar i dur 

a terme els seus plans per a una major sostenibilitat amb una visió a llarg termini. 

ETIS inclou unes instruccions amb les quals es pretén guiar a les destinacions en el 

procés d'implementació. A través d'aquesta guia pas a pas, la Comissió suggereix que 

les destinacions aprenguin un procés eficaç que finalment condueixi a la creació del 

sistema d'indicadors, a partir de la sensibilització, d’involucrar els actors i de definir 

responsabilitats per després seguir endavant amb la recollida de dades i anàlisi de 

resultats per a la millora contínua. 

Un pas clau és l'enfocament de múltiples parts interessades que anima les 

destinacions a formar un grup de treball de les parts interessades (un equip 

interdisciplinari), estableix les prioritats, funcions i responsabilitats entre els 

participants, estimula la cooperació i la coordinació i dóna suport al procés de gestió i 

seguiment. 

El conjunt d'indicadors bàsics, que cobreixen les principals dimensions de la 

sostenibilitat, contribueix a la recollida de dades sobre els diversos aspectes i activitats 

de la destinació turística a partir de diferents fonts d'informació a nivell local. En aquest 

sentit, ETIS promou el desenvolupament i millora d'un sistema d'informació integrat 

que pot ser una ajuda per omplir la bretxa d'informació i també per altres anàlisis i 

avaluacions. 

Ja que la competitivitat del turisme està estretament lligada a la seva sostenibilitat, 

ETIS permet que la presa de decisions per supervisar els principals elements que 

determinen l'atractiu del destí i la seva competitivitat en el mercat puguin millorar 

l'experiència del visitant i assegurar la seva satisfacció i la de tots els agents 

involucrats. 

Segons la pròpia Comissió Europea els avantatges de la seva adopció serien, 

expressats sintèticament: 
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a) millor informació per a la presa de decisions 

b) efectiva gestió dels riscos 

c) priorització de projectes i accions 

d) facilita proves de rendiment 

e) millora apropiació per part de la comunitat i suport als agents del turisme 

f) una millor experiència dels visitants 

g) un major estalvi de costos 

h) un major valor per visitant. 

Segurament podem afegir altres com flexibilitat en la tria dels indicadors més adequats 

en cada destinació, la responsabilització i presa de decisions compartida entre els 

diferents agents... 

Entenem que les majors dificultats neixen precisament de les seves pròpies virtuts. 

Entre elles podem destacar les següents: 

a) Es tracta d’un procés de gestió complet basat en un conjunt molt extens 

d'indicadors de sostenibilitat, amb 43 indicadors bàsics i un conjunt indicatiu 

d'indicadors suplementaris. En un Annex d’aquest apartat recollim la relació completa 

d’aquests indicadors. 

Tot i que aquests poden ser utilitzats segons sigui necessari i apropiat, es a dir en la 

seva totalitat o integrat en els sistemes de supervisió de destinació existents, no deixa 

de tractar-se d’un conjunt molt exigent de dades que s’han de mantenir constantment 

al dia. 

Certament les destinacions poden triar elles mateixes els indicadors més rellevants 

que volen adoptar i vigilar per tal de satisfer les seves necessitats, l'interès dels actors 

locals i els problemes específics de sostenibilitat que enfronten. Això proporciona 

flexibilitat addicional al sistema i millora el potencial de la seva viabilitat i l'èxit. Però te 

límits enraonats en la selecció, o en la renuncia dels indicadors a atendre si es vol 

mantenir una certa homogeneïtat i facilitar les anàlisi comparades. 

b) Es tracta d’un procés idoni per determinades destinacions, no però, per amplis 

territoris com la illa de Mallorca. 

El concepte de destinació als efectes d'aquest sistema d'indicadors, te lògiques 

limitacions i pot ser definida segons la CE com: 

- una àrea geogràfica que és actualment o potencialment atractiva per als visitants 

- un lloc o zona reconegut i fàcilment definit com a tal 
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- un àmbit que té una àmplia gamma d'instal·lacions i productes amb finalitat turística 

- un lloc o zona que es promou com a destinació 

- un lloc o zona en la qual és possible mesurar l'oferta i la demanda de serveis turístics 

- un àmbit on el procés de gestió de visitants inclou una ampli conjunt d’agents del 

sector públic i privat, juntament amb una comunitat d'acollida. 

En canvi grans extensions que no administren directament els recursos turístics i les 

instal·lacions, no resulten apropiades per implementar aquest sistema. Es a dir, no es 

tractaria d’un sistema d’indicadors adient per monitoritzar la evolució del turisme en el 

conjunt de la illa de Mallorca, si però per fer-ho, per exemple, en aquelles zones 

madures que vulguin assumir processos de millora i renovació. 

c) ETIS inclou un completíssim conjunt d'eines, suposadament simples, que faciliten 

posar-lo en pràctica i ajudar a les destinacions a gestionar i supervisar una major 

sostenibilitat. Consta de dues parts; la primera és una guia pas a pas per a l'aplicació 

del sistema i la segona conté un resum dels indicadors bàsics i de la sèrie d'indicadors 

suplementaris. 

Els indicadors d'aquest kit d'eines són part d'un enfocament integrat per a la gestió de 

destinacions. Aquest enfocament posa l'accent en la importància de la col·laboració, la 

cooperació, l'avaluació contínua, la comunicació efectiva i una perspectiva holística. 

A més s’han desenvolupat diversos documents de suport de per ajudar a les 

destinacions en la seva aplicació (full de dades de destinació, eina per capturar les 

dades recollides pels interessats; perfil de destinació; model de la invitació, carta i 

enquestes als visitants, residents, a la gestió de destinacions i a l'empresa; i un 

glossari), i tots aquests documents estan disponibles al lloc web ETIS de la Comissió 

Europea. 

Ara bé, si els analitzem amb deteniment veiem com són considerablement exigents. 

Exigeix, d’entrada, un clar lideratge local, un champion en la destinació, prou 

emprenedor, motivat, respectat i amb notable capacitat de coordinació i autoritat. 

Aquesta persona pot ser representant dels agents que operen en la destinació, 

funcionaris de turisme local o regional, del sector privat o públic, però ha de reunir les 

anteriors característiques i tenir prou disponibilitat per planificar, coordinar, gestionar la 

tasca de totes les parts interessades, fer el seguiment dels indicadors, tasques de 

comunicació i màrqueting, així com de capacitació, formació i recerca, relacionades 

amb l'avaluació i la selecció dels estàndards de qualitat. 
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d) ETIS explica, amb tot detall, el seu procés d’implementació basat en set etapes: 

Pas 1: Crear consciència 

Pas 2: Crear un perfil de destinació 

Pas 3: Formar un grup de treball de les parts interessades 

Pas 4: Establir les funcions i responsabilitats 

Pas 5: Recollir i registrar dades 

Pas 6: Analitzar els resultats 

Pas 7: Activar el desenvolupament i la millora continus 

La lectura detinguda dels successius passos il·lustra sobre la seva claredat i lògica, i al 

temps sobre el rigor imprescindible en seguir-los, i ofereix al mateix temps les lliçons 

apreses en el procés d’experimentació que s’ha dut a terme. 

No es gens senzill crear consciència de destinació, però veiem com en el nostre cas 

s’ha aconseguit a Platja de Palma. Exigeix una amplia participació i consens per donar 

a conèixer el compromís de la destinació per al turisme sostenible i augmentar el 

suport a les accions que podrien necessitar ser dutes a terme sobre la base dels 

resultats dels indicadors. Exigeix una estreta col·laboració i coordinació entre el grup 

impulsor i les diferents administracions, que han de donar un clar suport polític a 

aquesta iniciativa. 

No és gens senzill definir amb precisió els límits de la destinació, i aquí la tasca del 

PIAT pot suposar un cert ajut. 

No és gens senzill formar un grup de treball prou potent i representatiu (tant del sector 

o sectors privats, com de grups comunitaris, proveïdors de serveis públics, 

departaments de l'administració local, amb voluntat i capacitat per desplegar aquest 

sistema, tot i que, una vegada més, el bon funcionament del Consorci de Platja de 

Palma ajuda a pensar en que és un objectiu factible d’assolir. El Manual d’ETIS parla 

d’un grup al voltant d’unes 15-20 persones, on, per fer-nos una idea de l’interès i les 

dificultats, haurien d’estar integrats: una organització de turisme regional o local; 

representants dels departaments de planificació local, transport i desenvolupament 

rural/urbà; el departament responsable de la gestió de residus; les empreses o 

administracions proveïdores d'aigua i d'energia; el departament de policia o seguretat; 

el de gestió de parcs; una autoritat portuària o aeroportuària; una associació hotelera 

local; un guia turístic i associacions de residents; organitzacions no governamentals; la 

cambra de comerç local; associacions o sindicats de treballadors del turisme i 
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institucions acadèmiques i de recerca sobre turisme. El llistat és prou eloqüent, tot i 

que es reconeix que no hi ha una fórmula única, i caldrà escollir en cada cas el que 

millor s'adapti a la destinació i el grup de persones involucrades. L’objectiu és 

aconseguir una bona barreja de persones capaces d'obtenir dades rellevants, 

influenciar la política i estan motivades i compromeses amb el procés.  

No cal insistir en que no és gens senzill recollir un nombre tan considerable i complex 

de dades, per molt flexible que sigui la seva tria, i per molt que s’asseguri que la 

majoria de les dades dels indicadors han de ser fàcilment disponibles en el sector, o a 

través d'altres autoritats, i que la recol·lecció de dades ha de ser simplement un procés 

d'harmonització de les diferents fonts en un sol lloc per construir una imatge detallada 

de la indústria turística de la destinació. Però el marge de flexibilitat augmenta quan es 

reconeix que cada destinació pot triar ella mateixa els indicadors més rellevants que 

vol adoptar i vigilar per satisfer les seves necessitats, i decidir tanmateix sobre la 

periodicitat amb que aquestes dades s’actualitzen. 

 

La sostenibilitat és fonamental per debatre com el turisme ha d'utilitzar els recursos 

naturals i socials per obtenir beneficis econòmics. Això obliga a un creixent 

reconeixement dels agents turístics públics i privats sobre la distribució equitativa dels 

beneficis econòmics, la minimització dels impactes socioculturals sobre els residents i 

turistes, així com la protecció i la millora del medi ambient natural a través de les 

activitats turístiques.  

La Organització Mundial de Turisme ha estat promovent l'ús d'indicadors de turisme 

sostenible des de principis de 1990. La seva guia sobre indicadors de 

desenvolupament sostenible per a les destinacions turístiques està dissenyada per 

ajudar a identificar els factors clau que fan una destinació sostenible, viable i atractiva. 

També la Comissió Europea s'ha compromès a promoure el desenvolupament 

sostenible del turisme a Europa, amb iniciatives com ara el esquema de eco-gestió, les 

auditories mediambientals (EMAS) i l'etiqueta ecològica de la UE, el Mecanisme 

d'Informació sobre Turisme i Medi Ambient (TOUERM), o les iniciatives de 

responsabilitat social corporativa (RSC). 

Totes aquestes iniciatives tracten de reduir la dificultat d'aplicar pràcticament el 

concepte teòric de sostenibilitat per a una varietat de parts interessades, que inclouen 
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la comunitat d'acollida/destinació, empreses de turisme, els polítics locals i regionals, 

organitzacions no governamentals, xarxes, grups i turistes. En general, un dels 

principals problemes segueix sent la complexitat del concepte de turisme sostenible.  

L'ETIS vol contribuir decisivament a afrontar aquesta complexitat amb una eina de 

gestió, informació i vigilància destinada específicament a les destinacions turístiques, 

dissenyada com un procés d'apropiació i gestió a nivell local per a la recol·lecció i 

anàlisi de dades amb l'objectiu general d'avaluar l'impacte del turisme en una 

destinació. 

Es pretén així contribuir a la millora de la gestió sostenible de les destinacions, ajudar-

les a mesurar els seus processos de gestió de la sostenibilitat, i monitoritzar el seu 

acompliment i progrés en el temps. Es vol superar les limitacions de força de les 

estadístiques fins ara comunes (nombre de visitants, enquestes d'ocupació i 

qualificacions de satisfacció), per monitoritzar abastament i comprensivament la relació 

entre el turisme i el medi. 
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4. ELS INDICADORS DEL PLA DESTINS 20 

Una tercera alternativa consistiria en aprofitar les propostes d’indicadors desplegades 

o enunciades en alguns dels molts estudis realitzats, tant a nivell de tot l’Estat, com 

específicament de Balears o de Mallorca. Es tracta en definitiva d’aprofitar la feina feta, 

i no inventar cada cop que es realitza un nou estudi, màxim si els anteriors han 

suposat una feina considerable de reflexió i recollida de dades, i tenen una notable 

qualitat. 

En aquest sentit farem referència a un d’aquests estudis, el Pla Integral d’Intervenció 

en Àmbits Turístics (Pla Destins 20), que ens sembla particularment pertinent. Aquest 

proposa, després d’una precisa reflexió, el que considera un sistema clau d’indicadors, 

tot distingint aquells que fan referència a la demanda, dels que caracteritzen la oferta. 

Així tindríem: 

Indicadors per a la anàlisis de la demanda: 

 Nivell d’estacionalitat (per zona i producte) 

 Distribució dels turistes per nacionalitats majoritàries 

 Forma d’organitzar el viatge 

 Perfil del turista: característiques sociodemogràfiques (sexe i edat), característiques 

socioeconòmiques (nivell de renda o situació laboral), nivell cultural, motivació 

principal dels turistes per a viatjar, forma de viatjar dels turistes (viatjar sol, en 

parella, en grup, en família...), tipus d’allotjament i durada de l’estada, activitats que 

realitza... 

Indicadors per a l’anàlisi de l’oferta: 

 Principals atractius turístics e la zona (actuals i potencials). 

 Estacionalitat i importància de l’atractiu turístic. 

 Principals productes turístics de la zona (actuals i potencials). 

 Nivell de desenvolupament del producte turístic (exploració, creixement, maduresa 

o declivi). 

 Estacionalitat del producte turístic. 

 Principals activitats que realitzen els turistes en la zona (actuals i potencials). 

 Valoració d’aspectes turístics de la destinació (infraestructures turístiques de la 

destinació, assistència sanitària, carreteres, informació turística, transport públic, 

seguretat ciutadana, gastronomia, clima, platges, relació qualitat-preu, etc.). 
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Aquest Pla dedica a més una especial atenció als indicadors de les zones madures, 

que s’han d’obtenir a partir d’unes fitxes de diagnosi que es complementaran 

mitjançant el treball de camp i la obtenció d’altres informacions en institucions i 

organismes competents, relatius a les diferents unitats de paisatge. El diagnòstic dels 

problemes de cada àrea ha de ser consensuat amb tots els sectors socials implicats 

en la zona (hotelers, comerciants, empreses d’oci, població resident, agències de 

viatges, clubs nàutics...).  

Les fitxes de diagnòstic respondrien a les següents qüestions: 

 Estat de les infraestructures bàsiques 

 Industria 

 Quantificació i qualificació dels espais lliures 

 Quantificació i qualificació dels equipaments comunitaris 

 Quantificació i qualificació dels edificis residencials 

 Quantificació i qualificació del patrimoni cultural 

 Quantificació i qualificació del patrimoni natural 

 Recursos humans i socioculturals 

 Entorn socioeconòmic 

 Anàlisis del producte turístic 

 Medi ambient 

 Oferta d’allotjament 

 Oferta complementària 

 Oferta comercial 

Els indicadors a utilitzar s’agrupen en les següents categories:  

Indicadors de zonificació 

Necessaris per a determinar les unitats topogràfiques (anomenades delimitacions 

mesuradament zonificables ZMD). Indicadors exclusivament matemàtics, dades que 

s’han de col·locar en una quadrícula geo-localitzada. A partir d’aquests indicadors es 

delimitaran les ZMD, que seran coincidents amb les zones POOT. 

o Relació entre les places hoteleres i la població empadronada d’un àrea amb la 

màxima precisió que permetin les dades censals (modificació del IC14 (capacitat 

d’allotjament) dels indicadors clau de les Illes Balears) 
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o Relació entre les cases buides i la població empadronada en un àrea. Aquest àrea 

ha de ser la menor que permeti la precisió de les dades censals 

o Coeficient de Gini del consum elèctric real mesurat en el interval menor disponible 

o Coeficient de Gini del consum d’aigua real mesurat en el interval menor disponible 

o Distribució física de les densitats és altes del 30% del municipi 

Indicadors de diagnòstic 

Quantifiquen el grau de maduresa o de l’allunyament de l’estat ideal. Han de ser 

observables, objectius, quantificables matemàticament i preferentment continus. 

Sempre que sigui possible s’hauran d’obtenir a partir de dades ja existents que 

permetin disposar d’un històric per a observar la tendència actual. S’agrupen en sis 

categories i es disposen en un diagrama de radar o de tela d’aranya. 

Les sis categories són: 

Identitat 

S’entén com a tal la facilitat d’identificar la DMZ de qualsevol altra destinació turística. 

Els indicadors d’aquesta categoria són: 

 Percentatge de la població autòctona 

 Nombre de factors singulars (BIC o equivalent) per metre quadrat de territori 

 Percentatges de negocis amb una antiguitat superior als 10 anys 

 Percentatge d’edificacions superiors als 50 anys sobre el total de les edificacions 

Esgotament de la capacitat de càrrega 

 Índex de pressió turística, és el IC13 dels indicadors clau de les Illes Balears (ICIB), 

definit com la relació entre la quantitat de turistes que pernocten en la DMZ i el 

nombre de residents existents 

 Increment de la conflictivitat i el delicte en temporada alta 

 Deteriorament del paisatge rural, agrari i natural 

Estacionalitat 

 Índex d’estacionalitat de Gini, calculat sobre les dades d’ocupació subministrades 

per la industria hotelera 

 Índex d’estacionalitat del consum elèctric real de la DMZ 

 Índex d’estacionalitat del consum d’aigua real de la DMZ 
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Estructura de l’oferta 

 Índex de Gini de la distribució de la categoria de les places hoteleres 

 Diversificació del producte turístic 

 Percentatge sobre la mitjana de despesa per estada sobre la mitjana total de la 

comunitat 

Redistribució i responsabilitat 

Per valorar el grau de compromís de la planta hotelera amb el teixit social que la 

sustenta 

 Participació dels ingressos generats pel turisme 

 Nivell d’associacionisme de l’empresari turístic local 

 Nivell de professionalitat dels treballadors de l’activitat turística 

 Participació del sector privat turístic en el desenvolupament de l’activitat turística 

Impacte mediambiental. 

 Percentatge de sòl artificialitzat (indicador POOT) 

 Superfície natural protegida (ICIB 18) 

 Consum mitjà d’energia no renovable 

 Consum mitjà d’aigua 

 Generació de brosses 
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 Indicadors de context 

Els valors poden ser tant numèrics com no numèrics, continus com discrets, amb la 

possibilitat d’un cert matís subjectiu i que poden procedir tant de dades ja existents 

com de treball de camp. 

 

És lògic que l’interès d’aquesta proposta hagi incidit en la mateixa definició que es fa 

des del Plec de Prescripcions Tècniques per la redacció d’aquest Pla d’Intervenció en 

Àmbits Turístics de la illa de Mallorca, i cal doncs atendre-la rigorosament, com s’ha fet 

ja en la pròpia feina de camp i de recopilació de dades, que es recull en la Memòria 

Informativa. 
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5. SISTEMA D’INDICADORS ETIS 

 

Section A: Destination management 

A.1 Sustainable tourism public policy 

A.1.1 Percentage of tourism enterprises/establishments in the destination using a 
voluntary certification/labelling for environmental /quality/sustainability and/or Corporate 
Social Responsibility 

 

A.2 Customer satisfaction  

A.2.1 Percentage of tourists and same-day visitors that are satisfied with their overall 
experience in the destination 

A.2.2 Percentage of repeat/return visitors (within 5 years) 

 

Section B: Economic value 

B.1 Tourism flow (volume and value) at destination 

B.1.1 Number of tourist nights per month 

B.1.2 Number of same-day visitors per month 

B.1.3 Relative contribution of tourism to the destination’s economy (% GDP) 

B.1.4 Daily spending per overnight tourist 

B.1.5 Daily spending per same-day visitors 

 

B.2 Tourism enterprise(s) performance 

B.2.1 Average length of stay of tourists (nights) 

B.2.2 Occupancy rate in commercial accommodation per month and average for the 
year 

 

B.3 Quantity and quality of employment 

B.3.1 Direct tourism employment as percentage of total employment in the destination 

B.3.2 Percentage of jobs in tourism that are seasonal 

 

B.4 Tourism supply chain 

B.4.1 Percentage of locally produced food, drinks, goods and services sourced by the 
destination’s tourism enterprises 

 

Section C: Social and cultural impact 

C.1 Community/social impact 
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C.1.1 Number of tourists/visitors per 100 residents 

C.1.2 Percentage of residents who are satisfied with tourism in the destination (per 
month/season) 

C.1.3 Number of beds available in commercial accommodation establishments per 100 
residents 

C.1.4 Number of second homes per 100 homes 

 

C.2 Health and safety 

C.2.1 Percentage of tourists who register a complaint with the police 

 

C.3 Gender equality 

C.3.1 Percentage of men and women employed in the tourism sector 

C.3.2 Percentage of tourism enterprises where a woman holds the general manager 
position 

 

C.4 Inclusion/accessibility 

C.4.1 Percentage of rooms in commercial accommodation establishments accessible 
for people with disabilities 

C.4.2 Percentage of commercial accommodation establishments participating in 
recognised accessibility information schemes 

C.4.3 Percentage of public transport that is accessible to people with disabilities and 
specific access requirements 

C.4.4 Percentage of tourist attractions that are accessible to people with disabilities 
and/or participating in recognised accessibility information schemes 

 

C.5 Protecting and enhancing cultural heritage, local identity and assets 

C.5.1 Percentage of residents that are satisfied with the impacts of tourism on the 
destination’s identity 

C.5.2 Percentage of the destination’s events that are focused on traditional/local 
culture and heritage 

 

Section D: Environmental impact 

D.1 Reducing transport impact 

D.1.1 Percentage of tourists and same-day visitors using different modes of transport 
to arrive at the destination 

D.1.2 Percentage of tourists and same-day visitors using local/soft mobility/public 
transport services to get around the destination 
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D.1.3 Average travel (km) by tourists and same-day visitors from home to the 
destination 

D.1.4 Average carbon footprint of tourists and same-day visitors travelling from home 
to the destination 

 

D.2 Climate change 

D.2.1 Percentage of tourism enterprises involved in climate change mitigation schemes 
— such as: CO2 offset, low energy systems, etc.— and ‘adaptation’ responses and 
actions 

D.2.2 Percentage of tourism accommodation and attraction infrastructure located in 
‘vulnerable zones’ 

 

D.3 Solid waste management 

D.3.1 Waste production per tourist night compared to general population waste 
production per person (kg) 

D.3.2 Percentage of tourism enterprises separating different types of waste 

D.3.3 Percentage of total waste recycled per tourist compared to total waste recycled 
per resident per year 

 

D.4 Sewage treatment 

D.4.1 Percentage of sewage from the destination treated to at least secondary level 
prior to discharge 

 

D.5 Water management 

D.5.1 Water consumption per tourist night compared to general population water 
consumption per resident night 

D.5.2 Percentage of tourism enterprises taking actions to reduce water consumption 

D.5.3 Percentage of tourism enterprises using recycled water 

 

D.6 Energy usage 

D.6. Energy consumption per tourist night compared to general population energy 
consumption per resident night 

D.6.2 Percentage of tourism enterprises that take actions to reduce energy 
consumption 

D.6.3 Percentage of annual amount of energy consumed from renewable sources 
(Mwh) compared to overall energy consumption at destination level per year 

 

D.7 Landscape and biodiversity protection 
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D.7.1 Percentage of local enterprises in the tourism sector actively supporting 
protection, conservation and management of local biodiversity and landscapes 
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6. ALTRES POSSIBLES INDICADORS MÉS ESPECIALITZATS 

Maritime and coastal tourism 

Passengers and ports 

Number of incoming and outgoing passengers per port per month 

Number of berths and moorings for recreational boating 

Water quality 

Level of pollution in seawater per 100 ml (faecal coliforms, campylobacter) 

Beaches 

Percentage of beaches awarded the Blue Flag 

Area and volume of sand nourishment 

Total km of free beaches relative to total km of beaches 

Percentage of beaches accessible to all 

Number of days per year the beach/shore is closed due to contamination 

Accessible tourism 

Sustainable tourism policy 

Percentage of the destination with an accessible tourism strategy/action plan, with 
agreed monitoring, development control and evaluation arrangement 

Equality/accessibility 

Percentage of commercial accommodation with rooms accessible to people with 
disabilities and/or participating in recognised accessibility information schemes 

Does the destination have an identified accessibility management office or person 
available to the public? 

Percentage of businesses that have a budget for accessibility improvements 

Reducing transport impact 

Percentage of each category of transport in the destination that is accessible, i.e. 
public transport and private hire coaches, minibuses, taxis or minicabs 

 

Accessible tourism 

Sustainable tourism policy 

Percentage of the destination with an accessible tourism strategy/action plan, with 
agreed monitoring, development control and evaluation arrangement 

Equality/accessibility 

Percentage of commercial accommodation with rooms accessible to people with 
disabilities and/or participating in recognised accessibility information schemes 

Does the destination have an identified accessibility management office or person 
available to the public? 
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Percentage of businesses that have a budget for accessibility improvements 

Reducing transport impact 

Percentage of each category of transport in the destination that is accessible, i.e. 
public transport and private hire coaches, minibuses, taxis or minicabs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En nom de l’equip redactor CCRS-GAAT 

Palma a 12 de desembre de 2016 


