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Pla d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) de Mallorca  

La Llei 8/2012 va instituir els Plans d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) com a 

plans directors sectorials, per tal	 de contribuir a ordenar l’activitat turística; proposar 

infraestructures i dotacions turístiques; establir densitats i límits, amb la finalitat de 

impulsar la millora dels teixits turístics; reduir en el que sigui possible l’estacionalitat, 

tot diversificant la oferta; i reconèixer àmbits que precisin de renovació integral. 

Per tal de donar compliment als objectius del PIAT de Mallorca i suport al procés de 

participació ciutadana (experts, entitats, agents), al llarg del darrer any i mig s’ha 

realitzat un complet diagnòstic, amb una detallada anàlisi dels factors fonamentals que 

incideixen en el desplegament turístic a l’illa, agrupats en tres grans categories: 

a) Allotjament turístic. S’ha prestat especial atenció a totes les seves modalitats, des 

de les més tradicionals, a les més recents o emergents; tant a les reglades, com a les 

que fins ara s’han produït al marge de la regulació. 

b) Recursos turístics. Ens hem fixat particularment en aquells que consumeixen i 

atreuen als nostres visitants, produint en ocasions una notable pressió sobre ells. 

Inclouen platges i paratges naturals, però també patrimoni cultural en un sentit ampli, i 

recursos socioculturals, d’oci, o a tot allò, que s’ha batejat com oferta complementària. 

c) Recursos externs. Afecten igualment al turisme i són afectats per aquest, a 

vegades notablement, tot i que no siguin estricta, ni exclusivament, turístics. Ens 

referim a les infraestructures, espais lliures, equipaments i serveis, però també a 

l’habitatge, a les classificacions i usos del sòl. 

El PIAT de Mallorca va arrencar d’algunes constatacions inicials: 

- Calia redefinir el model turístic territorial.	 Mallorca és una de les principals 

destinacions turístiques de la Mediterrània, on s’han anat superposant diferents tipus 

de desplegaments turístic-espacials: des de les zones turístiques tradicionals, 

aparegudes a la primera fase, fins als processos de difusió del turisme residencial de 

les darreres dècades. Fins ara els plans s’han ocupat d’ordenar les zones turístiques 

del litoral. Avui però, tota l’illa de Mallorca esta afectada per l’activitat turística, i força 

indrets pateixen d’una pressió excessiva. 

- Calia delimitar les zones turístiques madures i aquells àmbits que precisen d’una 

intervenció prioritària. Es tracta de delimitar zones i àmbits que requereixen d’una 
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regulació i ordenació específiques, en funció de les seves característiques, 

infraestructures i dotacions, amb la finalitat de millorar la seva qualitat. 

- Calia ordenar l’allotjament turístic, tant els establiments tradicionals, com les 

estades turístiques en habitatges; els recursos turístics, o altres factors externs 

que puguin incidir en l’activitat turística o es puguin veure afectats per aquesta. 

Això implica establir limitacions i proposar dotacions que afavoreixin el canvi de 

model. 

 

El diagnòstic realitzat, els trets fonamentals del qual es recullen a continuació, mena a 

pensar que el PIAT haurà de posar especial èmfasi en alguns aspectes clau, com ara: 

regular el nombre de places turístiques en distintes modalitats i àmbits, tot incloent 

les estades turístiques en habitatges; delimitar i regular les intervencions en 

zones turístiques madures; preveure les mesures necessàries per millorar la 

competitivitat del sector i contribuir a reduir l’estacionalitat. 

Les conclusions fonamentals de la fase de diagnosi del PIAT són: 

a) Pel que fa a l’allotjament turístic 

1. Cal delimitar i ordenar les zones turístiques madures 

S’han reconegut, analitzant indicadors com antiguitat i densitat de les trames urbanes, 

dels establiments d’allotjament, categories mitjanes d’aquests, o problemes ambientals, 

diverses zones amb símptomes de saturació i declivi, a on és imprescindible intervenir. 

2. Cal preveure mesures per reconduir les mancances de les zones turístiques 

madures (Plans de Rehabilitació Turística Integral), evitar-ne que altres ho 

esdevinguin i esperonar el bon funcionament de totes les àrees turístiques 

La anàlisi de les intervencions en diferents zones madures arreu del món ens permet 

concloure que la seva situació no és irreversible, que les decisions dels agents polítics 

i econòmics poden capgirar la situació. És imprescindible però, una conjunció de 

factors per revertir una situació de declivi, que exigeix, fonamentalment, sumar 

esforços, coordinar entre tots els agents i població implicats. 

3. Cal regular les estades turístiques en habitatges 

El lloguer d’habitatges i apartaments per a usos turístics, en la majoria d’ocasions fora 

de l’oferta reglada, explica en bona mesura l’anomenat tercer boom turístic, en un 

context d’estancament de l’oferta reglada. A Mallorca l’oferta de places turístiques en 
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habitatges representa entorn del 30% del total de l’oferta d’allotjament turístic de la illa 

(afecta a més de 20.000 habitatges, a unes 123.700 places, el 4,4% del parc 

d’habitatges totals, representant la part no reglada el 54% de la oferta total). 

4. Cal continuar amb la renovació de la planta hotelera  

La renovació realitzada aquests darrers anys no ha estat homogènia ni prou estesa.  

Cal assajar incentius, sense incrementar, o fins i tot disminuint en els àmbits més 

saturats, el nombre de places, per millorar els serveis complementaris adequats al 

posicionament que es decideixi per a cada producte. Cal transformar les lògiques 

d'actuació i apostar per instruments normatius innovadors, cercant incentius per 

encoratjar la rehabilitació de les instal·lacions. 

 

b) Pel que fa als recursos 

5. Cal corregir la excessiva pressió sobre determinats recursos 

Força recursos turístics estan sotmesos a una pressió notable. Convé redistribuir-la tot 

fomentant dotacions amb baixos consums de territori i recursos naturals, que 

siguin respectuoses amb el medi i que es relacionin amb la identitat insular, que 

promocionin la cultura, el patrimoni, el medi ambient i el paisatge de l’illa. 

 

c) Pel que fa a les externalitats i efectes sobre factors externs 

6. Cal racionalitzar i reduir la pressió sobre recursos escassos 

L’aigua o l’energia constitueixen a les illes recursos limitats, el que fa necessària la 

racionalització de les activitats que s’hi duen a terme, com el turisme. De la mateixa 

manera, el territori i el medi ambient insular tenen notables dificultats per a assimilar 

els efluents derivats de les activitats que s’hi produeixen, ja siguin residus sòlids, 

líquids o efluents a l’atmosfera. El consum dels turistes és molt superior al realitzat 

pels residents i calen mesures que pal·liïn els efectes derivats. 

 

d) Pel que fa a aspectes de caràcter transversal 

7. Cal apostar per redreçar el model turístic 

El model turístic encara majoritari a Mallorca i a tantes altres destinacions rellevants, 

l’anomenat turisme massiu de sol i platja, pugui capgirar-se i desaparèixer a curt 
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termini. Es pot però, treballar per impulsar l’especialització, l’atracció de turistes 

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

culturals, experiències, esportiu, costums, gastronomia i artesania). Si es vol avançar 

cap a un nou model de turisme, innovador i prou engrescador per als diversos agents, 

turistes i, fins i tot, residents, cal apostar per impulsar canvis que atenguin als efectes 

del canvi climàtic; per disminuir la petjada ecològica i preservar els recursos naturals i 

culturals; per millorar la eficiència en el consum d’energia i aconseguir una mobilitat 

més sostenible.  

8. Cal reduir en la mesura del possible la marcada estacionalitat turística 

No es tracta en absolut d’estendre la pressió sobre els recursos i territori durant tot 

l’any, ans de rebaixar-la substancialment durant la temporada alta i repartir-la durant la 

resta de l’any, aprofitant millor les infraestructures, amb una ocupació no tan 

estacional, i amb una pressió menys desajustada sobre els recursos i la societat. 

9. Cal donar prioritat al paisatge en qualsevol intervenció 

El principal recurs del turisme és el paisatge. L’illa de Mallorca compta amb un 

patrimoni paisatgístic singular i molt divers. Al llarg de l’historia més recent, la pressió 

de l’activitat turística ha generat grans transformacions en el paisatge de l’illa, amb 

notables impactes, molt especialment a la franja litoral. Resulta imprescindible 

l'adopció de mesures correctores de divers tipus, i entre elles, les que assegurin un ús 

correcte del recurs paisatge, el seu manteniment i, si escau millora, incidint, si és 

possible en la conducta dels agents, a fi de que tinguin en compte el cost de producció 

i conservació d'aquest recurs. 

10. Resulta imprescindible millorar el coneixement de l’activitat turística de 

Mallorca i els seus efectes 

Una de les principals conclusions de l’anàlisi realitzat és la inexistència de prou 

informació amb un nivell de desglossament i detall suficient, per fer un seguiment 

acurat i en profunditat de l’activitat turística. Tractant-se de la principal activitat 

econòmica de l’illa, és fonamental millorar el coneixement de moltes qüestions 

relacionades amb el turisme i mantenir aquest el més actualitzat possible, per tal de 

poder prendre decisions ben fonamentades. 
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El PIAT persegueix un model turístic més equilibrat en el conjunt del territori; que 

no superi, o fins i tot disminueixi les places turístiques aprovades en els àmbits 

saturats, les distribueixi per categories i sistemes territorials i abordi l’amortització 

de les que desapareixen; que ajudi a reduir l’estacionalitat, plantejant noves 

dotacions i productes turístics; i que garanteixi un ús més sostenible dels 

recursos; un model que sigui més divers, segmentat, responsable i competitiu. 

Per aconseguir-ho el contingut bàsic de la proposta del PIAT que s’està elaborant, 

s’organitza a partir de sis grans objectius que a continuació es presenten de forma 

sintètica: 

1. Considerar els efectes del turisme a tota la illa 

2. Establir límits de places turístiques  

3. Avançar cap a un nou model turístic 

4. Corregir el considerable grau d’estacionalitat 

5. Prioritzar la sostenibilitat en qualsevol intervenció 

6. Apostar per la innovació per ser un destí competitiu 
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1. Considerar els efectes del turisme a tota la illa 

Els efectes del turisme s’han escampat a tota la illa, el turisme esdevé quasi un 

monocultiu econòmic, arriba a tots els punts i afecta a tothom. Considerant les 

estades turístiques en habitatges i l’aparició d’hotels als nuclis del Pla, a l’interior 

de l’illa es comptabilitzen mes de 10.000 places. Prop d’un 40% de les estades 

turístiques en habitatges es produeixen en sòl rural; força recursos turístics estan 

també localitzats a l’interior de Mallorca, i molts d’ells reben una notable pressió. 

 
Percentatge d’habitatges comercialitzats, localització (2016) 

Font: Elaboració pròpia a partir de http://insideairbnb.com/mallorca/ i https://www.homelidays.es 
 

La capital de l’illa és segurament a dia d’avui un dels principals pols d’atracció turística. 

I tot i la obertura recent de força petits establiments hotelers, dos terços de 

l’allotjament turístic a Palma es produeixen en habitatges, i només un 10% d’aquests 

estan regulats. 
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Distribució de les places d’allotjament turístic en hotels i apartaments per Sistemes 

Territorials Turístics 
Font: Elaboració pròpia a partir del Registre d’establiments turístics 

(Conselleria de Turisme 29/03/2016) 

 
Distribució de les places d’allotjament turístic en turisme d’interior i agroturisme per STT 

Font: Elaboració pròpia a partir del Registre d’establiments turístics 
(Conselleria de Turisme 29/03/2016) 
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Mesures 

1a. El PIAT afrontarà l’ordenació del turisme a tota la illa de Mallorca, tenint en 

compte les característiques i exigències dels turistes i agents turístics, però també 

les dels treballadors i residents. El PIAT ha d’adaptar-se a aquesta nova realitat i 

estendre la regulació i les cauteles al conjunt de l’Illa. 

1b. Per fer-ho el PIAT delimitarà deu sistemes territorials turístics, coherents a 

nivell paisatgístic i funcional. 

1c. En cadascun d’aquests sistemes territorials turístics el PIAT determinarà les 

principals necessitats i potencialitats i establirà determinacions sobre capacitat, 

recursos i dotacions, establint mesures per a l’ordenació de l’oferta turística. 

 

 
Proposta de divisió de l’illa en Sistemes Territorials Turístics 

Font: Elaboració pròpia 
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Evolució de les places i allotjament turístic  a Mallorca (excepte en habitatges) 
Font: Elaboració pròpia a partir de Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 

29/03/2016). Sèrie històrica GIST 
 

 
 

Distribució de les places d’allotjament turístic en habitatges objecte d’ETH per STT 
Font: Elaboració pròpia a partir de http://insideairbnb.com/mallorca/ i https://www.homelidays.es 
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2. Establir límits de places turístiques 

La capacitat teòrica de la illa ha estat superada des de fa un parell d’anys diverses 

ocasions (per exemple, el 4 d’agost de 2015 l’índex de pressió humana va ser de 

1.425.063, quan la capacitat construïda (places turístiques i habitatges) era de 

1.419.970). Força àmbits, a vegades molt fràgils, i alhora moltes infraestructures i 

serveis, i molts recursos, estan sotmesos a una pressió insostenible. 

A l’hora d’ordenar l’activitat turística cal tenir en compte la condició insular de 

Mallorca. Les illes tenen limitacions importants i depenen de les seves connexions 

amb els continents. Cal considerar l’aigua i l’energia com a recursos limitats, el que 

fa més necessària la ordenació de les activitats que s’hi duen a terme, com per 

exemple el turisme. A més els territoris insulars tenen més dificultats per a 

assimilar els efluents derivats de les activitats que s’hi produeixen. 

 
Evolució de les IPH mitjanes mensuals d’agost i la capacitat de l’illa (habitatges * 2,5 + 

places turístiques) a Mallorca (2001-2016) 
Font: IBESTAT i INE 

Cal evitar la saturació a força indrets de Mallorca i plantejar mesures de contenció 

del creixement, o, fins i tot, afavorir el decreixement d’aquells àmbits més saturats. 

La oferta d’allotjament mostra manifestacions preocupants, que s’han de corregir: 

nuclis amb ocupació massiva del litoral, que sobrepassen els estàndards de 
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densitat establerts; zones turístiques madures; àmbits turístics amb mancances i 

notable nivell de degradació; notable creixement i impacte considerable de les 

estades turístiques en habitatges, amb dimensió insuficientment coneguda i 

sense una clara regulació. 

Relació població de dret i població flotant 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IBESTAT 

Mesures 

2a. El PIAT proposa limitar el desenvolupament de noves places turístiques, 

limitant-les en el conjunt de l’illa, i en els seus diferents sistemes turístics, i 

prioritzant en cada àmbit la intervenció en espais consolidats i la rehabilitació 

urbanística integrada, front a noves ocupacions de sol. 

2b. El PIAT prioritza la rehabilitació de l’edificació hotelera, residencial i 

d’equipaments, front a la nova construcció. 

2c. No es podrà superar el sostre màxim de places actual, determinat per les 

existents legalment en data d’entrada en vigor de la modificació de la Llei 8/2012, més 

les que integren la borsa gestionada per l’organisme gestor de places turístiques, i el 

PIAT les repartirà en funció de la capacitat de càrrega de cada Sistema Turístic 
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Territorial, dels seus recursos i infraestructures. Es fomentarà la disminució del 

nombre de places en aquelles àrees saturades. 

2d. El PIAT fomentarà la millora dels teixits urbanístics i el seu re-equipament, 

mitjançant plans especials de reforma interior, per facilitar els processos de 

renovació urbana. 

2e. El PIAT impulsarà la rehabilitació dels edificis existents, i la seva adequació a 

les exigències d’eficiència energètica. Es tracta de recuperar ciutats, pobles i 

nuclis turístics, com a espais per a la ciutadania, fer-los més accessibles, més 

responsables amb el reciclatge i la reutilització dels espais i recursos. 

2f. El PIAT definirà les condicions per tal que es puguin declarar zones saturades o 

madures i impulsar els corresponents plans de rehabilitació a partir d’un anàlisi 

multi-criteri (antiguitat de les trames urbanes i dels allotjaments; densitats i 

nivells de saturació; categoria mitjana; processos de densificació de les trames 

originals; conflictes paisatgístic-ambientals...). 

2g. El PIAT establirà mesures per garantir un accés adequat als recursos més 

pressionats. 

2h. El PIAT preveurà la millora de determinades dotacions i serveis. Un cop 

analitzada la pressió sobre els principals recursos (platges, espais d’interès natural i 

paisatgístic, carreteres i camins, o equipaments turístics i urbans...), establirà mesures 

per moderar la freqüentació, mitjançant, per exemple, limitacions d’accés i 

aparcaments. Al mateix temps proposarà diversificar l’oferta amb alternatives 

similars. 

2i. El PIAT definirà noves dotacions a escala insular: accessos i aparcaments a les 

platges; rutes ciclistes i rutes), per sistemes turístics territorials (xarxa de itineraris i 

centres d’interpretació) i per zones turístiques (a través de directrius per a 

l’adequació ambiental i paisatgística). Els objectius en tots aquests casos seran: 

distribuir territorialment els beneficis i pressió del turisme, les visites al llarg de 

l’any; controlar l’accés als recursos que pateixen major pressió; afavorir la 

identitat insular en les noves dotacions, la seva doble funcionalitat (que a la 

vegada siguin per a turistes i residents) i un baix consum de territori i recursos 

naturals. 



	 16 

•  
Relació places en habitatges i places turístiques 

Font: Elaboració pròpia 
 

•  
Relació places en habitatges i places turístiques per STT 

Font: Elaboració pròpia 
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2j. El PIAT preservarà el sòl rústic de la implantació de grans dotacions o d’aquelles 

que, com els camps de golf, excedeixen la oferta necessària, són grans 

consumidors de territori i de recursos. 

2k. Pels motius abans exposats, i perquè força dels indicadors estan començant a 

superar els màxims admissibles, el PIAT proposa definir: 

• Un límit de places pel conjunt de l’illa, que no pot superar el sostre màxim de 

places actual, determinat per les existents legalment en data d’entrada en vigor de 

la modificació de la Llei 8/2012, més les que integren la borsa gestionada per 

l’organisme gestor de places turístiques. 

• La introducció de límits per àmbits, en funció de les característiques socials, 

ambientals, territorials, paisatgístiques i econòmiques d’aquests. 

• La introducció de límits diferents per a establiments d’allotjament turístic i per a 

estades turístiques en habitatges, perquè presenten dinàmiques i afeccions 

diferents. Pel que fa a les Estades Turístiques en Habitatges, a més, es 

proposaran criteris i es farà una proposta de zonificació, en funció de raons 

imperioses d’interès general: 

a. Optimitzar la utilització dels espais públics, el medi ambient i la mobilitat i evitar 

la sobreexplotació de recursos, equipaments i infraestructures.   

b. Salvaguardar els valors naturals o paisatgístics. Especialment pel que fa a 

l’ordenació dels usos turístics en sòl rústic s’hauran de preservar els seus valors 

excepcionals ecològics, agrícoles, ramaders, forestals i paisatgístics, així com 

aquells amb riscos naturals i tecnològics. 

c. Evitar la reducció del número d’habitatges assequibles destinats a residència 

permanent. 

d. Fomentar criteris de convivència ciutadana i optimitzar la relació entre població 

flotant i residencial, amb unes densitats de població adequades als serveis i 

dotacions disponibles. 

e. Fomentar el reequilibri territorial dels beneficis del turisme. 

f. Adequar l’ordenació a la tipologia d’habitatges dominants en els diferents nuclis i 

zones de l’illa. El fet que la tipologia dominant d’habitatges sigui la d’unifamiliars 

o la de plurifamiliars és un factor que cal considerar en la regulació. 

g. Fomentar la conservació i millora del patrimoni i la identitat dels diferents 

territoris. 
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2l. Al mateix temps el PIAT establirà un sistema d’indicadors per regular el nombre 

de places turístiques, atenent a les seves categories, sistemes turístics, classes 

de sòl, i àmbits. Aquesta regulació atén a la relació entre residents i turistes, a la 

densitat i grau de saturació, al nivell d’obsolescència o a la relació entre tipus 

d’allotjament. 

 
Densitat de places turístiques (sense places en habitatges objecte d’ETH) per la 

superfície del conjunt de sòl urbà de cada STT 
Font: Elaboració pròpia 
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3. Avançar cap a un nou model turístic 

El model turístic tradicional majoritari (sol i platja) crea greus desequilibris en el 

territori, afebleix la competitivitat futura de Mallorca com a destinació i té 

l’inconvenient afegit d’una excessiva estacionalitat.	El model actual és rígid i poc 

amatent respecte a realitats canviants i la inseguretat o alts costos de força 

destinacions competidores pot desaparèixer. 

Als darrers anys (abans de la crisi del món àrab), la rendibilitat de les explotacions 

hoteleres havia anat minvant, a causa de l’obsolescència de la planta hotelera, o 

de la imatge de certes destinacions. Amb les obres de renovació hotelera i la 

situació que afecta altres destinacions competidores, aquest procés s’ha aturat. 

Cal però, continuar amb les iniciatives de renovació, invertir en millora urbanística 

i apostar per productes més competitius. 

 
Proposta de delimitació de les zones turístiques madures 

Elaboració pròpia 
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Mesures 

3a. El PIAT proposarà alternatives per incentivar el procés de reconversió hotelera 

(millora instal·lacions, especialització), sense increment d’edificabilitat, ni de 

nombre de places. Aposta igualment per la reconversió d’explotacions obsoletes, 

donant sortida a la seva conversió en dotacions o habitatges (preferentment socials). 

3b. El PIAT delimitarà sis Zones Turístiques Madures i Saturades (ZTM1), i per tal 

de corregir la seva obsolescència proposarà mesures detallades per la seva 

millora, requalificació, valorització, rehabilitació o reconversió. Aquestes ZTM1 es 

corresponen a les 4 que ja han estat objecte de declaració (Platja de Palma-s’Arenal, 

Peguera, Santa Ponça i Palmanova-Magaluf), més Cales de Mallorca i Cala Millor-

Cala Bona-Son Moro-S’Illot. 

3c. També identifica altres cinc Zones Turístiques Madures (ZTM 2), diferint la seva 

delimitació i ordenació als Ajuntaments, a través dels corresponents plans de 

rehabilitació turística integral. Es tracta de les zones de Sant Agustí-Cala Major, 

Passeig Marítim de Palma, Cala Rajada-Font de sa Cala, Can Picafort i Port d’Alcúdia-

Platja de Muro. Per aquells àmbits que no pateixin desajustos accentuats, es podrà 

actuar a través de plans de millora urbana. 

3d. El PIAT impulsarà la diversificació dels àmbits, basant-se fonamentalment en els 

recursos patrimonials, en la seva identitat i el seu paisatge, potenciant l’equilibri 

socioeconòmic-territorial amb el turisme. 

 
Renovació d’establiments hotelers per municipis (2012-2016) 

Font: Conselleria de turisme, 2016  
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4. Corregir el considerable grau d’estacionalitat 

El grau d’estacionalitat en molts àmbits és força alt. L’activitat turística es 

concentra en pocs mesos, tancant molts establiments en temporada baixa, amb els 

desajustos i discontinuïtats que això suposa en el mercat laboral. 

L’estacionalitat varia per zones, essent inferior a Palma, Platja de Palma, Ponent i 

interior i superior a les badies del Nord, Llevant i Migjorn, com es pot veure a la gràfica 

dels índexs de GINI, on valors més propers a 1 indiquen un major grau d’estacionalitat. 

Índex de GINI per zones com a mesura d’estacionalitat, a partir de l’ocupació de l’oferta 
turística hotelera a Mallorca (2008-2015) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta d’ocupació de hotelera (IBESTAT) 
 

El PIAT pretén contribuir a repartir millor els visitants al llarg de l’any, sense 

incrementar el seu nombre. Per fer-ho, cal establir mecanismes (incentius, 

dotacions) per tal de potenciar nous productes turístics (esportiu, cultural, de 

congressos, salut...); particularment aquells que ajudin, a promoure la imatge de l’illa 

com a destinació atractiva fora de la temporada estival. 

Cal accedir a un turisme més selectiu, de més qualitat i capaç de competir amb 

altres destinacions turístiques de la Mediterrània i de generar nivells de riquesa 

majors sense deteriorar el territori ni la identitat de l’illa, sense afectar els 

recursos ni la qualitat de vida dels residents. 
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Rutes cicló-turístiques pel Pla de Mallorca 

Font: www.visitplademallorca.net 
 
 

 
Índex de Gini del personal ocupat a les províncies amb litoral d’Andalusia i a les 

províncies amb litoral competidores 
Font: Estrategias para la gestión de la estacionalidad turística 2014-2020 

Planificación Turística Integral de Andalucía. 
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Mesures 

4a. Per fer-ho en el PIAT es planteja impulsar productes turístics no estacionals, 

sostenibles i enfocats a la singularitat del nostre patrimoni; definir xarxes 

temàtiques, tant de tipus cultural (talaiòtica, gòtic), com natural (observació fauna i 

gaudi de la geologia o la natura), amb diferents tipus de mobilitat (senderistes, 

ciclistes, automobilistes, recorreguts col·lectius...), potenciant aquelles que poden ser 

desplegades en temporada baixa. 

4b. Això implica definir els programes i plans necessaris (rutes ciclistes, camins i 

senders patrimonials), així com les dotacions complementàries. Implica tanmateix 

proposar mesures i incentius per reconduir la oferta, tot redistribuint-la cap a la 

temporada baixa. 

4c. El PIAT cercarà una millor distribució dels visitants, que ajudi a disminuir la 

pressió que pateixen determinats recursos i indrets. Per fer-ho establirà mesures 

per a posar en valor recursos tals com tradicions i cultura (centres d’interpretació 

d’activitats econòmiques tradicionals: museus del vi, oli, calçat i pesca), 

particularment a l’interior de l’illa. 

 

4d. Per fomentar la millora de la qualitat dels productes turístics el PIAT 

incentivarà altres productes, altres nínxols de mercat més qualificats cercant el 

valor afegit que els diferenciï de l'oferta estàndard; afavorirà la reestructuració de 

les instal·lacions turístiques, equipaments, oferta complementària i resta de 
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serveis existents, realitzant un esforç d’adaptació i innovació per a revitalitzar 

l’atractiu i la qualitat de la oferta en el seu conjunt. 

L’activitat turística pot esdevenir, en canvi, un aliat privilegiat per el seu 

manteniment i valorització. Això implica, però, posar fi a l’actual pressió 

indiscriminada, limitar el turisme massiu i estandarditzat. Cal impulsar productes 

turístics que posin en valor els recursos naturals i culturals, potenciant 

l'autenticitat de les experiències turístiques i la nostra singularitat . 

 

Es plantegen doncs, les següent línies d’actuació: 

4e. Prioritzar el paisatge, natural i cultural, com a base de qualsevol intervenció. 

Posar en valor els recursos patrimonials de Mallorca, el seu paisatge (tant natural, 

com cultural, tangible o intangible), la seva identitat i la de cadascun dels seus àmbits, 

com a eix bàsic en qualsevol intervenció turística o residencial, prenent com a 

referència les unitats de paisatge. 

4f. Reivindicar els paisatges del treball, els paisatges rurals, els immaterials i la 

producció artesana local, que són senyal d’identitat i defensar l'arquitectura 

tradicional com a element d‘identitat i factor clau en la millora i renovació de 

qualsevol nucli o destinació turística. 

4g. Valorar quins d’aquests recursos poden convertir-se en productes turístics, tot 

analitzant el cicle de vida o grau de maduresa dels mateixos i quines cauteles cal 

establir. 
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4h. Impulsar l’elaboració de Plans Especials d’adequació ambiental i paisatgística 

dels principals elements que configuren el paisatge de cadascun dels sistemes 

territorials turístics (rieres, bosquets o turons com a fites d’identitat dels àmbits). 

4i. Identificar les diferents unitats i tipologies de paisatge i vincular totes les 

intervencions a l’estricte respecte de les seves característiques. 

4j. Definir mesures d’integració paisatgística per tot allò existent com, especialment, 

en les noves intervencions. 
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Consum urbà d’aigua i consum d’energia elèctrica per ús domèstic i hostaleria per 
pernoctacions als municipis inclosos al sistema territorial 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Direcció general de recursos hídrics (CAIB) i IBESTAT 
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5. Prioritzar la sostenibilitat en qualsevol intervenció 

No es pot plantejar el futur d’una destinació turística sense prioritzar la seva 

sostenibilitat, un model respectuós amb els recursos disponibles, i especialment 

amatent a les conseqüències derivades del canvi climàtic. Una de les principals 

externalitats negatives de l’activitat turística a Mallorca te a veure amb els 

problemes derivats del consum d’elements, com l’aigua, i amb la producció de 

residus, en el marc d’una illa que té recursos limitats. 

Mallorca presenta avui desajustos ben considerables a més d’un terç de les 

reserves d’aigua sobre-explotades; salinització dels aqüífers; dificultats puntuals 

en el tractament de les aigües residuals; increment constant de la trànsit, fins al 

risc puntual de col·lapse; pressió excessiva sobre ecosistemes fràgils... 

 
Evolució mensual del consum d’energia (MWh) 2012-2015 

Font: Elaboració pròpia a partir REE 

Cal definir estratègies per a compatibilitzar el turisme amb la protecció del medi 

ambient i la qualitat de vida dels residents. Cal considerar el paisatge i els recursos 

patrimonials (tant naturals com culturals) com la principal raó de ser del turisme 

(més enllà del sol i les platges), potenciant-ne el seu protagonisme i valorització en 

qualsevol tipus d’intervenció, ja sigui pla, programa o projecte.	 El paisatge, en el 

seu sentit més ampli, és el principal recurs del turisme. 
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Estat quantitatiu i químic de les masses d’aigua de Mallorca 
Font: Direcció General de Recursos Hídrics 

 

Estat quantitatiu i químic de les masses d’aigua de Mallorca 
Font: Direcció General de Recursos Hídrics 
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Convé plantejar mesures i accions transversals que ajudin a reduir la petjada 

ecològica i establir cauteles front al canvi climàtic, amb les imprescindibles 

prohibicions, limitacions o mesures de mitigació. 

Mesures 

5a. El PIAT incorporarà criteris d’eficiència energètica en establiments 

d’allotjament turístic i habitatges objecte d’estades turístiques. 

5b. El PIAT prioritzarà en tots els àmbits turístics la mobilitat sostenible. 
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Densitat d’habitatges amb Estades Turístiques en sòl rústic per municipis (places /km2)  

Font: Elaboració pròpia 
 

 
Relació entre el cabal m3/dia tractats a les EDAR al 2012 i el cabal de disseny per nuclis 

Font. Elaboració pròpia ABAQUA. Estat del Medi Ambient de les Illes Balears (2014) 
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6. Apostar per la innovació per ser un destí competitiu 

El món de la globalització i les noves tecnologies fan que la realitat soci-

econòmica sigui molt variable i el turisme és una activitat molt sensible a 

qualsevol incidència global, el que reclama actuar de manera àgil. Per fer-ho és 

imprescindible comptar amb una informació completa i actualitzada, i amb una 

decidida orientació cap a la innovació. 

La xifra real d’allotjaments a la illa és superior a la oficialment reconeguda, tant de 

places d’allotjament turístic reglades, com fonamentalment d’habitatges d’ús 

turístic, reconeguts o estimats, especialment considerant la creixent incorporació 

de nous habitatges que acullen estades turístiques al mercat. Unes estimacions 

provisionals i moderades xifren la oferta comercialitzada en habitatges entorn el 

30% del total de l’oferta d’allotjament turístic a Mallorca (suposant el 4,4% del parc 

d’habitatges de l’illa). I dins d’aquests, l’oferta no reglada representa el 54% del total. 

Malgrat els importants esforços realitzats, no es coneixen amb prou detall força 

aspectes de la principal activitat econòmica de Mallorca. Cal esbrinar amb prou 

cura i abast, la dimensió i característiques reals del turisme a l’illa: la dels àmbits o 

sistemes turístics i el nombre places turístiques de tota mena, i mantenir sempre 

actualitzada aquesta informació, per tal de valorar acuradament les mesures a 

prendre en cada moment. 

S’han d’abandonar les anàlisi estàtiques i definir models i estratègies que s’ajustin a 

una realitat contínuament canviant. I per això resulta imprescindible un 

coneixement precís i contínuament actualitzat de la realitat, així com la definició 

d’un sistema d’indicadors que permeti anar ajustant les decisions contínuament i 

de forma innovadora. 

Mesures 

6a. Implantar un sistema de cerca i recollida de dades (allotjament, recursos...) 

6b. Establir un conjunt d’indicadors (turístics i territorials) 

6c. Adoptar una política centrada en la innovació i el desenvolupament 

6d. Definir una reglamentació prou flexible que permeti valorar la evolució de les 

dades i proposar les corresponents rectificacions. 
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6e. Afinar i mantenir actualitzada, la valoració de la capacitat d’allotjament turístic 

a la illa que es realitzi amb el PIAT, per tal de valorar acuradament les mesures a 

prendre en cada moment, així com estimar la capacitat de carrega de tota l’illa i la 

de cada sistema. Cal doncs mesurar la capacitat real d’hotels, apartaments, i, molt 

fonamentalment, d’habitatges on es realitzen estades turístiques. 

6f. Cal cercar finalment un gran pacte social entre tots els agents i població 

implicada. Moltes de les mesures a prendre en un futur pròxim no són senzilles 

d’aplicar. Resulta doncs imprescindible cercar aquest gran pacte, tot assajant 

formes de governança molt més participativa, a partir de compartir coneixements i 

responsabilitat en les decisions. 
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