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1 INTRODUCCIÓ 

Entre el document d’informació, diagnosi i avanç i l’aprovació inicial estaven previstes 
diferents accions a realitzar per al desenvolupament de participació ciutadana.  

Les accions que s’han dut a terme en aquesta fase eren: 

1. Reunions amb la Comissió Tècnica de seguiment del PIAT 

2. Tallers de participació 

3. Procés de participació amb mètode DELPHI 

4. Suggeriments a la documentació d’avanç 

La primera acció indicada s’ha dut a terme durant el procés de redacció de la 
documentació. S’han realitzat 9 reunions amb la Comissió Tècnica, que han servit 
bàsicament per anar avançant de comú acord les principals determinacions 
d’ordenació que havia d’incloure el PIAT.  

Els resultats de les altres tres accions es relacionen a continuació. 
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2 TALLERS PARTICIPATIUS 

La participació durant l’any 2017 ha consistit en la realització d’una sèrie de tallers 
participatius per diferents comarques de Mallorca. Vinculats a aquests tallers s’ha 
realitzat també una entrevista al gerent del Consorci de la Platja de Palma i un 
Qüestionari als municipis del Pla de Mallorca, a través de la Mancomunitat del Pla de 
Mallorca. 

 

2.1 OBJECTIUS DELS TALLERS 

Els tallers s’han desenvolupat durant els mesos de juny i juliol de 2017. Els documents 
del PIAT que ja estaven elaborats són els següents: 

- Definició dels Sistemes Territorials Turístics 

- Diagnosi turística de cada un dels Sistemes Territorials 

- Diagnosi general i Avanç del PIAT. 

- Annexos de Normativa, Estades Turístiques en Habitatges (ETH), Zones 
Turístiques Madures, propostes de Bones Pràctiques, Indicadors. 

Els objectius dels tallers eren: 

- Obtenir l’opinió de les parts interessades a l’hora de detallar les 
necessitats, activitats, limitacions i gestió del Sistemes Territorials Turístics 
Concrets. 

- Contrastar la informació existent sobre la Diagnosi turística ja elaborada. 

- Recollir opinió sobre temes generals competència del PIAT. 

Per assolir aquests objectius s’han realitzat 8 tallers de participació. Set d’ells han 
estat taller comarcals, convocant participants dels 10 Sistemes Territorials Turístics 
definits. En alguns casos s’han agrupat alguns dels Sistemes Territorials. Així mateix 
s’ha realitzat un taller final per entitats generals, pròpies de tota l’illa de Mallorca. 

D’aquesta manera els tallers realitzats han estat els següents. 

 

Tallers 
Data 

Sistemes Territorials Lloc Assistents 

15 juny 2017 Serra de Tramuntana 
Capella de les Escolàpies 

(Sóller) 
3 

16 juny 2017 
Pla de Mallorca 

Raiguer 
Casal Sa Fàbrica INCA 5 

22 juny 2017 Badies d’Alcúdia i Pollença Seu del Moll al Port d’Alcúdia 15 

27 juny 2017 
Migjorn 

Litoral Sud de Llevant 
Biblioteca de Felanitx 8 

4 juliol 2017 Península de  Llevant 
l’Espai Na Camel·la de 

MANACOR 
16 

5 juliol 2017 
Àrea Metropolitana 

Platja Palma-Cap Blanc 
Llar de la Joventut del Consell 

de Mallorca PALMA 
10 

6 juliol 2017 Litoral de Ponent 
Es Generador (Son Caliu, 

CALVIÀ) 
6 
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20 juliol 2017 Final 
Llar de la Joventut del Consell 

de Mallorca PALMA 
7 

 

Tallers 
Sistemes Territorials 

Municipis afectats. En alguns casos un municipi està 
afectat per més d’un Sistema Territorial 

Serra de Tramuntana 

Banyalbufar 
Bunyola 
Deià 
Escorca, 
Esporles 
Estellencs 
Fornalutx 
Puigpunyent 
Sóller 
Valldemossa 

Pla de Mallorca 

Ariany 
Algaida 
Costitx 
Lloret 
Llubí 
Maria de la S. 
Montuïri 
Petra 
Porreres 
S. Eugènia 
Sant Joan 
Sencelles 
Sineu 
Vilafranca 

Raiguer 

Alaró 
Binissalem 
Consell 
Inca 
Lloseta 
Mancor 
S. Maria 
Selva 

Badies d’Alcúdia i Pollença 

Alcúdia 
Búger 
Campanet 
Muro 
Pollença 
S. Margalida 
Sa Pobla 

Migjorn 

Llucmajor 
Campos 
S. Salines 
Santanyí 

Litoral Sud de Llevant 
Felanitx 
S. Salines 
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Santanyí 
Manacor 

Península de  Llevant 

Artà 
Capdepera 
Manacor 
Sant Llorenç 
Son Servera 

Àrea Metropolitana 
Palma 
Marratxí 
Bunyola (Palmanyola) 

Platja Palma-Cap Blanc 
Palma 
Llucmajor 

Litoral de Ponent 
Andratx 
Calvià 
Palma 

 

2.2 DOCUMENTS 

Els documents elaborats pels tallers són els següents: 

 PRESENTACIÓ. Presentació en format PowerPoint que serveix d’introducció al 
taller i als temes dels quals es vol obtenir la opinió. 

 INVITACIÓ. Carta d’invitació al taller, enviada per e-mail des del Consell de 
Mallorca (Direcció insular de Territori i Paisatge). 

 FULL ASSISTÈNCIA.  

 DOCUMENT RESUM PIAT. Resum dels principis del PIAT que s’envia a la 
mateixa vegada que la invitació. 

 RESUM DIAGNOSI SISTEMA TERRITORIAL. Resum de la Diagnosi del 
Sistema Territorial afectat, que s’envia a la mateixa vegada que la invitació. 

S’adjunten exemples d’aquests documents. 

 

El guió de la presentació és el següent. 

 

1. Introducció al PIAT. 

Objectius del PIAT. Explicació de la base normativa del Pla d’Intervenció en Àmbits 
Turístics i les funcions i objectius assignats. També es fa referència al fet que de forma 
simultània s’està tramitant una modificació de la Llei 8/2012 turística, que pot afectar a 
les competències del PIAT. 

Resum de la Diagnosi. Exposició dels trets principals de la diagnosi general de l’àmbit 
turístic a Mallorca, recollida per l’elaboració del PIAT. 

Resum de les propostes generals. Principals propostes i línies generals d’actuació del 
PIAT en el moment de realització dels tallers. 

Mapa del Sistemes Territorials. Mapa de Mallorca amb la localització i límits dels 10 
Sistemes Territorials Turístics proposats pel PIAT. 
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Mapa del Sistema o Sistemes Territorials tractats al taller concret. Mapa del Sistema 
Territorial o sistemes tractats al taller concret, amb localització de les poblacions i 
zones turístiques. 

 

2. Temes a tractar. Breu explicació dels temes a tractar durant els tallers. Tot i que 
l’activitat turística és molt àmplia, els aspectes que pot planificar el PIAT només són 
aquells relacionats amb l’ordenació territorial. En aquest punt es citen els principals 
temes que són competència del PIAT i que s’ha decidit debatre en els tallers. Els 
temes són els següents: 

Límits. El PIAT pot determinar uns límits a l’activitat turística, en forma de límit a places 
turístiques i la seva distribució geogràfica o tipològica (zones turístiques, poblacions, 
sòl rústic,...). 

Estades turístiques a habitatges (ETH). El PIAT pot posar límits o condicions a un dels 
fenòmens turístics d’allotjament més recents i que més estan afectant a la percepció 
del turisme en els darrers anys.  

Zones madures. El PIAT ha de delimitar les zones turístiques madures de Mallorca i 
proposar mesures per la seva millora. 

Dotacions: infraestructures, equipaments, planta hotelera, recursos turístics. El PIAT 
pot proposar equipaments concrets que manquen a Sistemes Territorials o recursos 
turístics a desenvolupar. 

Per cada un dels 4 temes proposats a la presentació es mostren dades o mapes que 
il·lustren el tema. A continuació es mostra una proposta de participació: idees a 
debatre, sense que suposin un límit a altres idees que puguin sortir al taller. 

Límits:  

- Taula amb l’estimació de places turístiques a Mallorca i al Sistema Territorial 
considerat al 2016. Places d’allotjament turístic i ETH legals i no registrades. 

- Gràfic amb l’evolució de l’Índex de Pressió Humana a Mallorca entre 1997 i 2015. 

- Proposta d’idees: A on posem els límits? 

Estades Turístiques en Habitatges (ETH). 

- Mapa d’estimació d’ETH reglades i no reglades a Mallorca. Places estimades per 
km2.  

- Mapa d’estimació d’ETH reglades i no reglades a Sistema Territorial considerat, 
més dades per tipologies. Places estimades per km2.  

- Proposta d’idees: Aspectes positius i negatius de les ETH. 

Zones Turístiques Madures. 

- Metodologia de definició de Zones Turístiques Madures. Explicació de dues 
tipologies de Zones Turístiques Madures, les saturades i les no saturades. 

- Explicació de Zones Turístiques Madures al Sistema Territorial considerat. 

- Mapes de Zones Turístiques Madures al Sistema Territorial considerat. 

- Proposta d’idees: Factors que poden millorar les zones turístiques madures.  
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Dotacions. 

- Mapa de pressió turística a Mallorca, expressat en fotos per km2 a Panoramio. 

- Proposta d’idees: llistat de dotacions o recursos turístics a considerar. 

Cloenda. E-mail de contacte. Procés futur de participació. 

Agraïment a la participació. 

 

 

2.3 CONVOCATS 

L’objectiu dels tallers era convocar a una gran varietat de col·lectius locals dels 
diferents Sistemes Territorials. Les entitats convocades varen ser les següents: 

- Associacions de turisme, hostaleria, restauració 

- Associacions hoteleres de zona turística 

- Agroturisme/Turisme rural de la zona 

- Ajuntaments, mancomunitats 

- Associacions conservacionistes o ecologistes 

- Associacions de veïns, consumidors 

- Associacions empresarials, de comerç 

Amb aquesta convocatòria es pretenia obtenir la opinió dels sectors econòmics més 
implicats en l’activitat turística, les administracions locals, i els veïnats afectats. 

Els contactes es varen obtenir de les següents fonts: 

- Registre d’Entitats Jurídiques de la Conselleria d’Interior. Selecció 
d’associacions relacionades amb el turisme, activitat econòmica, natura 
i veïnats. 

- Associacions recomanades pels Ajuntaments, a cada Sistema 
Territorial. 

- Contactes de processos de participació previs. 

Cada entitat va ser contactada per telèfon, per convidar al taller i confirmar una adreça 
electrònica. En el moment de la convocatòria, des del Consell de Mallorca (Direcció 
insular de Territori i Paisatge) es va remetre per correu electrònic la invitació, signada 
pel Director insular, en què es detallava el lloc, data i hora del taller. Es demanava 
confirmació de l’assistència. Així mateix, s’enviava un document resum de l’Avanç del 
PIAT, amb les seves funcions i objectius i un resum de la diagnosi pel Sistema 
Territorial afectat. 

Les convocatòries es realitzaven al menys cinc dies abans de la realització del taller. 

A cada convocatòria al menys es varen remetre 15 invitacions i en algun cas –Pla i 
Raiguer- els convidats arribaven a 40 entitats. 
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2.4 ASSISTENTS 

Els assistents als tallers apareixen a la següent taula. 

 

 Tallers Total Ajunt. Hotelers Altres Mancomunitats 
Col·legis 

Professionals 

1 Serra 3 1 1  1  

2 Pla-Raiguer 5 2  1 2  

3 
Badies Pollença i 
Alcúdia 

15 7 4 4   

4 Migjorn-Llevant Sud 8 4 4    

5 Península Llevant 16 8 4 4   

6 
Àrea Metropolitana-
Platja Palma 

10 6 3 1   

7 Litoral Ponent 6 4 2    

8 Final 7   3  4 

 Total 70 32 18 13 3 4 

 

ALTRES  

Veïnats 6 

Port 1 

Ass.Turística 1 

ETH 3 

Altres 1 
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Com queda palès a la distribució d’assistents, ajuntaments i associacions hoteleres 
varen assistir a tots els tallers de Sistemes Territorials. Les entitats veïnals, de 
comerciants, de restauradors o de allotjament turístic no hoteler no assistiren o la seva 
representació ha estat molt pobre. Això és important, a l’hora de valorar els resultats 
d’aquest procés de participació. 

Al final d’aquest apartat s’aporta un llistat amb els participants a cada taller. 

 

2.5 LOCALS 

Els locals a on es desenvoluparen els tallers, llevat dels realitzats a la Llar de la 
Joventut del Consell de Mallorca, foren aportats pels ajuntaments contactats. Es 
tractava d’espais multifuncionals, amb possibilitat de moure cadires i taules, amb una 
pantalla de projecció. En alguns casos el canó de llum ja estava incorporat en la sala i 
en altres casos era aportat per l’equip organitzador del taller.  

 

2.6 DESENVOLUPAMENT DELS TALLERS 

El desenvolupament dels tallers ha estat, en general, el següent: 

- Presentació del Director insular de Territori i Paisatge 

- Presentació dels organitzadors (UTE CCRS-GAAT) 

- Presentació dels assistents. A la vegada o prèviament es passava el full 
d’assistència 

- Introducció del PIAT 

- Resum de la Diagnosi del PIAT 

- Resum de propostes del PIAT 

- Presentació del Sistema Territorial tractat al taller 

- Exposició del tema dels Límits 

- Debat dels participants sobre els Límits 

- Exposició del tema de les Estades Turístiques en Habitatges (ETH) 

- Debat dels participants sobre les Estades Turístiques en Habitatges (ETH) 

- Exposició del tema de les Zones Turístiques Madures 

- Debat dels participants sobre les Zones Turístiques Madures 

- Exposició del tema de les Dotacions, Infraestructures i Recursos Turístics 

- Debat dels participants sobre les Dotacions, Infraestructures i Recursos 
Turístics 

- Cloenda i agraïments 

DURACIÓ: Els tallers han durat com a màxim 2 hores. 

L’equip coordinador dels tallers recollia les opinions expressades als tallers, per 
ordenar-les posteriorment i subministrar-les a l’equip redactor del PIAT. 
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Ocasionalment també apareixien opinions sobre temes no tractats directament als 
tallers, que en tot cas també es recollien. 

En el cas dels talles dels Sistemes Territorials de la Serra de Tramuntana i del Pla de 
Mallorca/Raiguer, no es va debatre el tema de Zones Turístiques Madures, ja que 
aquests sistemes territorials no en presenten. 

En el cas del taller Final, per cada tema s’exposava un resum de les opinions 
aportades als 7 tallers territorials previs.   

DOCUMENTS SUBMINISTRATS, a més d’aquest informe. 

- Presentacions (en format PowerPoint) a cada un dels tallers 

- Cartes d’invitació 

- Llistat convidats 

- Llistat assistents 

- Full assistència 

- Resums de Diagnosi 

- Resum Avanç PIAT 

- Opinions a cada taller ordenats per tipologies de participants 

- Fotografies dels tallers 

 

2.7 RESULTATS 

A continuació s’exposa un resum de les opinions exposades als tallers, ordenats per 
temes (Límits, ETH, Zones Turístiques Madures, Dotacions, Altres). 

2.7.1 LÍMITS 

Les opinions constaten que a molts de llocs s’arriba a una saturació que afecta al 
benestar dels residents i pot afectar a l’atractiu que té Mallorca pels turistes. L’illa té 
límits. 

Les respostes a aquesta sensació de saturació són varies. En molts de casos 
s’insisteix en la necessitat de posar uns límits, però aquest límits poden ser de 
diferents tipus. 

En alguns casos s’insisteix en establir uns límits clars a la presència de turistes, 
concretant en les places turístiques que es poden explotar a Mallorca. El límit no ha de 
ser el de la demanda del mercat turístic sinó que s’han d’habilitar sistemes de control 
per tal que la decisió del nombre de turistes que poden visitar l’illa es prengui per part 
de les administracions públiques, d’acord amb els agents socials i econòmics. Ens 
hem d’autolimitar. Tothom vol participar dels beneficis del turisme, però l’administració 
és el que al final ha d’establir els límits, no el mercat. El residents s’han de sentir 
còmodes i no abrumats per la presència de turistes. 

Hi ha un consens generalitzat que no ha de venir més gent a l’estiu o temporada alta. 
Si un cas, aquesta pressió ha de minvar i distribuir-se a les temporades properes a 
l’estiu o a les temporades baixes. En aquest sentit, l’Ajuntament de Palma ja no fa 
promoció turística de la ciutat per l’estiu, sinó per la temporada baixa. 
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La modificació de la Llei 8/2012 parla d'un límit constituït per les places turístiques 
existents més la borsa de places. Aquestes han d'estar perfectament determinades, 
una per una. El repartiment de la borsa de places és objecte de preocupació pels 
assistents dels tallers, tant per la seva distribució en tipologies, com per la seva 
distribució geogràfica. També la definició de places turístiques “existents”. 

Molts dels assistents als tallers no estan d’acord en establir uns límits concrets, sinó en 
aplicar una gestió que limiti el creixement sense mesura. Una limitació massa estricta 
pot dur a un increment d’un mercat en negre que no pagui impostos ni taxes. Cal jugar 
amb impostos i taxes per afavorir aquells usos que interessen –residencials, lloguer a 
llarg termini- i reduir aquells que no. També es poden no posar límits als turistes, però 
si a allò que els atrau: els recursos i serveis turístics: mobilitat, fondeigs, accés a certs 
atractius,... 

 

Model 

Sorprèn que ocasionalment es plantegi que primer s’ha de establir quin és el model 
turístic que volem a Mallorca, abans d’establir uns límits clars. Això indica que aquest 
model no existeix o no s’ha explicat amb prou claredat. 

 

Capacitat càrrega 

Una possibilitat d’establir el límit és la capacitat de càrrega dels recursos naturals, però 
és difícil de definir. A més les possibilitats tecnològiques poden fer variar aquesta 
capacitat. Pot haver límits ambientals, en la capacitat de gestió i control, límits 
territorials, però no s’han definit. 

Un altre límit possible és el de les infraestructures ACTUALS. Es manifesta la 
preocupació en la gestió de l’aigua i la mobilitat, per saturació de les infraestructures. 

 

Qualitat 

Un límit indirecte que s’ha plantejat és el de la qualitat en instal·lacions i serveis. Es 
tracta d’exigir instal·lacions i serveis d’alta qualitat per tal de poder autoritzar l’activitat 
o exigir-les per mantenir l’activitat. Es plantegen exigències mediambientals, com 
d’eficiència energètica o de gestió de l’aigua. També exigències en accessibilitat i 
seguretat. Aquestes millores duran associades un increment de preu. Es tracta 
d’incrementar la qualitat dels serveis que s'ofereixen en l'illa per augmentar la qualitat 
del turista. Així se suposa que el mateix mercat regularà el nombre de turistes. 

Però aquestes millores, que ja s’han aplicat a moltes instal·lacions hoteleres als 
darrers anys, han d’anar acompanyades de millores en l’entorn. És difícil mantenir un 
nivell de turistes de qualitat a un hotel si l’entorn no acompanya a aquest nivell de 
qualitat. Aquest entorn inclou els serveis i instal·lacions municipals, el paisatge i 
mobiliari urbà, les platges, les vies de comunicacions,... però també els serveis privats 
com la restauració, comerços,... 

Per altra banda hi ha els turistes que no demanen tanta qualitat, i només un preu 
ajustat. 
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Estades turístiques en habitatges  

Les Estades Turístiques en Habitatges (ETH) estan en el centre del debat sobre els 
límits a l’activitat turística. Els límits a l’allotjament hoteler estan bastant assumits, tot i 
que sempre s’han donat mecanismes per seguir incrementant les places d’una o un 
altre manera. Però als ETH, i en gran part degut a la manca de control, no existeix un 
límit real. Sense entrar en la manca de control, es proposen una sèrie de limitacions al 
increment continu d’ETH: 

- Límit al nombre d’habitatges gestionats per un mateix propietari. 

- Establir exigències importants de qualitat o serveis: ambientals, de seguretat, 
d’accessibilitat. 

- Exigències a les característiques de l’habitatge. 

 

Altres tipus de límits 

S’han plantejat límits administratius, sobre tot a les ETH. Les obres de rehabilitació o 
millora d’habitatges han de definir si el seu ús serà turístic o residencial. Si és turístic 
es poden aplicar majors exigències de qualitat o aplicació de taxes i impostos 
específics. Nous  passos administratius i legals s’han d’aplicar a aquest canvi d’ús, de 
residencial a turístic. 

 

Control 

Una de les majors queixes és la manca de control, especialment en l’activitat i la 
legalitat dels ETH. Fins i tot en el cas d’establir un determinats límits, sigui directes o 
indirectes, si no es realitza un control de les instal·lacions legals i, sobre tot, de les 
il·legals, aquest límit mai serà efectiu. Ja s’han donat diversos instruments territorials 
un objectiu dels quals és establir límits, i mai han aconseguir aturar el creixement de la 
pressió humana. Cal un bon pla d’inspeccions i la seva adequada dotació. A un taller 
fins i tot es va proposar l’habilitació de denúncies anònimes, per poder agilitzar el 
control.  

 

Creuers 

La pressió dels turistes que venen amb creuers també es va citar als tallers, sobre tot 
a l’Àrea Metropolitana. La pressió és puntual, però molt forta i hi ha moltes queixes en 
els darrers anys. L’Índex de Pressió Humana no té en compta aquestes visites. Es 
tracta d’una pressió que no està en mans del Consell o els Ajuntaments, a més si es 
minva la pressió a un lloc (per exemple Palma), es produeix a un altre punt (Alcúdia o 
Eivissa) 

 

Ajuntaments 

El paper dels Ajuntaments en aquesta planificació o control era variada. Per algunes 
opinions, el control havia d’estar en els ajuntaments, ja que coneixen millor el territori 
en detall i podrien definir els usos. Per altres opinions, el control havia d’estar a un 
nivell superior, ja que els ajuntaments estan massa a prop dels afectats i a més no 
tenen els mitjans tècnics i administratius suficients per realitzar un control acurat.  
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Decreixement 

Alguns participants dels tallers han defensat el decreixement de l’activitat turística. Els 
límits actuals o que es plantegen no minven la pressió ni l’impacte sobre el territori i els 
recursos. En el millor dels casos la pressió es mantindrà en nivells actuals, però no es 
reduirà.  

És molt important i urgent al menys decréixer a l’estiu, que és quan es produeix la 
màxima sensació de saturació i els recursos estan més al límit. L’activitat turística es 
pot distribuir al llarg de la temporada mitjana o baixa, mai arribant a la pressió de 
l’estiu. 

El consumidor marca la demanda però no ha de comanar. El legislador ha de regular. 

 

2.7.2 ESTADES TURÍSTIQUES EN HABITATGES (ETH) 

Dades 

L’equip redactor del Pla ha realitzat una estimació de les estades turístiques en 
habitatges (ETH) no reglades, a partir dels portals a internet que es dediquen al lloguer 
d’aquest tipus d’allotjament. 

Molts dels participants en els tallers han indicat que les dades segurament són 
obsoletes, ja que es produeixen canvis molt importants d’una temporada a un altre. A 
més l’anunci de la modificació de la Llei de Turisme 8/2012 ha produït una allau de 
noves declaracions d’alta d’aquesta activitat en habitatges unifamiliars. 

En qualsevol cas es constata per part d’alguns participants en els tallers del gran 
nombre de turistes que trien aquest tipus d’allotjament en els darrers anys. El gran 
increment de turistes a Mallorca aquests darrers anys es deuria sobre tot a aquests 
turistes i no als que s’allotgen a instal·lacions turístiques tradicionals que no han 
incrementat la seva ocupació i, de vegades, l’han reduït lleugerament. 

A Palma, especialment al centre, el canvi ha estat molt important. El nombre d’ETH, 
especialment no reglats, és molt important. Abans el centre de Palma no era un lloc 
per allotjar-se, però ara presenta un nombre molt important de places. 

 

Legalitat 

Participants en el taller opinen que l’autorització a les ETH en habitatges plurifamiliars 
suposaria una mena d’amnistia per activitats que s’han realitzat de forma il·legal. 

Així mateix s’indica que no és possible autoritzar ETH en sòl rústic ja que es tractaria 
d’un canvi d’ús –de residencial a turístic- que necessita d’una declaració d’interès 
general.  

 

Seguretat 

Als tallers han quedat paleses les preocupacions quant a les ETH respecte a la 
protecció i seguretat dels visitants. Els hotels han de complir tota una sèrie de 
exigències respecte a la seguretat i protecció dels turistes que no es donen en el cas 
de les ETH. No hi ha control dels hostes quant a la seva identificació ni s’avisa a les 
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autoritats; no hi ha fulles de reclamació,… El control contra incendis o d’instal·lacions 
subjectes a regulació específica és molt escàs o inexistent.   

Es demana que al menys s’exigeixi un control adequat de tots aquests aspectes, 
similar al que han de demostrar els establiments turístics tradicionals. 

 

Plurifamiliars 

La majoria de participants als tallers no estan d'acord amb permetre les ETH en edificis 
plurifamiliars. Creuen que l'oferta d'ETH en habitatge plurifamiliar es l'aspecte més 
greu d'aquest fenomen. Pot provocar conflictes socials i de seguretat, ja que les 
activitats són diferents en cas de turistes i residents. 

 

Comportament 

En general els turistes estan canviant el seu comportament, adoptant alguns 
comportaments de residents, dificultant molt la gestió i previsió. Aquest fenomen és 
especialment marcat en el turistes de les ETH. La convivència pot ser difícil. La 
mobilitat especialment està patint aquest fenomen, així í com la generació de renou. 

Les rutines dels residents són diferents a les dels turistes. A més no tots els turistes 
cerquen les mateixes coses a les zones turístiques, en que també hi ha residents. 

 

Zonificació 

Es constata la dificultat d’establir una zonificació de les ETH, especialment dins els 
mateixos municipis o poblacions, per part dels ajuntaments. No agrada haver de 
zonificar i determinar les possibilitats de lloguer o no dels veïnats..  

 

Gestió 

La gestió dels canvis produïts per les ETH es complica molt a les poblacions. El 
comportament és diferent al dels residents. Solen consumir més aigua i electricitat, 
generar més residus,... La informació a subministrar per part dels ajuntaments és molt 
difícil, ja que l’interlocutor (turista) canvia cada pocs dies i difícilment es preocuparà 
per temes de gestió de recursos o comportament. La mobilitat queda molt afectada, 
per la necessitat de fer servir un cotxe i l’alta freqüència de desplaçament.  

Si el contacte amb les ETH legals és difícil, és impossible amb les il·legals, ja que ni 
existeix un registre.  

 

Control 

Es fa palesa una gran dificultat de limitar el creixement de les ETH, per manca de 
suficients mecanismes d’inspecció, però també perquè no s’han establert límits 
efectius. Alguns d’aquests límits s’han plantejat: 

- Establir uns ràtios per tal de definir les places a cada ETH. 

- Exigir una antiguitat  mínima edificacions plurifamiliars per evitar l'especulació 
immobiliària. 
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- No autoritzar ETH en habitatges que, ja d’entrada, són il·legals, sobre tot a rústic. 

- Exigir uns estàndards de qualitat elevats. 

- Establir mesures de regulació fiscal, carregant més aquells habitatges dedicats al 
lloguer turístic. 

- Incrementar les taxes de residus i aigües a  aquells habitatges dedicats al lloguer 
turístic. 

- Definir uns m2 mínims per placa a les ETH, com es fa als hotels.  

- En el cas de sòl rústic, exigir la presencia de fosses sèptiques adequades. 

Però finalment cap mesura de limitació és efectiva si no hi ha mecanismes de 
CONTROL i INSPECCIÓ adequats, i els ajuntaments no tenen els mitjans per dur-ho a 
terme. 

 

Aspectes Positius 

Els aspectes positius de les ETH són els següents: 

- És una nova modalitat turística que no es pot ignorar. 

- Suposa una injecció econòmica, no sempre ben repartida. 

- Potencia el turisme d'interior  

- Pot ajudar a una certa desestacionalització. 

- Obliga a una millora dels habitatges. Hi ha hagut un augment important en el 
nombre de llicències per construir piscines, barcacoes, es a dir, per posar més 
atractius pel lloguer dels habitatges. 

- Increment de compres en comerços locals. 

- Increment negoci en sector de la restauració. 

- Millores en comerços i restauració. 

 

Aspectes Negatiu 

Els aspectes negatius de les ETH són els següents: 

- L’ocupació dels ETH sol ser molt superior a l’habitual als habitatges residencials, 
que sovint són segones residències.  

- Provoca un increment de demanda d’habitatges. Increment construcció en sòl 
rústic. 

- Provoca problemes d’accés a l'habitatge de lloguer de residents i de treballadors 
temporals del sector turístic o altres sectors. Especialment important en el cas 
d’habitatges a plurifamiliars, ja que són els d’ús més social. 

- De vegades els habitatges se rehabiliten per lloguer turístic exclusivament. 

- Pot suposar un increment de preus de lloguer d’habitatges a partir d’abril. 

- Problemes a l’hora de gestionar els residus. S’ha fet un gran esforç entre residents i 
allotjaments turístics tradicionals per fer una gestió adequada dels residus i 
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segregar-los adequadament. Els turistes d’ETH difícilment estan informats i 
segurament, per pocs dies, ni es molestaran en fer una segregació adequada. 
Finalment tots els residus acaben col·lapsant els punts verds o contenidors de 
rebuig. 

- Les ETH s’escampen per tot el territori, complicant molt la gestió. A les zones 
turístiques es més fàcil fer una gestió adequada ja que l’ús turístic està concentrat. 

- Les infraestructures pateixen un increment important d’ús, no contemplat. Adaptar-
les és llarg i car. 

- El consum d’aigua s’incrementa a la temporada alta, així com el volum d’aigua 
depurada. Aquest fenomen afecta sobre tot a les poblacions i zones turístiques amb 
un subministrament d’aigua ajustat, sigui per capacitat o per sequera. 

- Es produeix un increment molt evident de mobilitat. Si l’ETH és a sòl rústic, hi ha 
una sobrefreqüentació d’ús no habitual als camins rurals.  

- Els turistes d’ETH demanden més espais públics per terrasses. Si no s’amplien, a 
costa d’espais públic, restaurants i bars es saturen. 

En molts de casos el distanciament dels propietaris de la gestió de les ETH provoca un 
desconeixement o deixadesa dels problemes que generen als veïnats o la gestió 
municipal. És molt freqüent que propietaris residents cedeixin la gestió de les ETH a 
empreses gestores. També hi ha molts de casos en que el propietari posseeix 
nombrosos habitatges per ETH i funciona com un negoci, no com un complement a 
altres ingressos. Tot això dificulta la solució dels problemes propis d’aquests 
allotjaments turístics. 

 

2.7.3 ZONES TURÍSTIQUES MADURES 

A partir de la Diagnosi del PIAT s’han definit dos tipus de Zones Turístiques Madures, 
les saturades i les no saturades. Les primeres (ZTM tipus 1) inclouen les ja declarades 
i les saturades  i abasten les zones turístiques afectades més un territori proper 
d’influència. Les segones (ZTM tipus 2) només afecten zones urbanes concretes, no 
presenten problemes de saturació i es proposa solucionar-les amb eines de tipus 
urbanístic. 

En general les zones turístiques s’han de reinventar, per tal que els turistes hi vulguin 
quedar durant la seva estança, i no es desplacin gaire. A més, cal tenir en compte que 
hi ha molts de residents en aquestes zones.  

Al llarg dels tallers les principals mancances que poden afectar a les zones turístiques 
són les següents: 

- El principal problema és la inversió pública en reurbanització. En moltes zones, la 
majoria d’hotels s’han modernitzat, fent un gran esforç en inversions, però l’entorn 
urbà té una qualitat deficient. 

- Manca inversió en paviments, voravies, il·luminació urbana, neteja, jardins i zones 
verdes,... 

- L’increment en la mobilitat afecta a la capacitat de vies i aparcaments.  

- Manca d’accessibilitat. 



 
 
 
 

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

Memòria del Pla de Participació   
   
   18 

 

- Manca adequació de les infraestructures de gestió de l’aigua: clavegueram, 
depuració. 

- Les zones turístiques també presenten molts de residents. Cal redissenyar les 
zones turístiques per tal que turistes i residents puguin conviure adequadament. 
S’han de treballar temes d'habitabilitat pels residents. 

- Manca de qualitat en oferta complementària. 

Per minvar la saturació turística cal reduir places, cosa molt difícil, i incrementar els 
espais lliures. 

Si s’ha de decréixer cal aplicar mesures dràstiques: expropiar, reconvertir, eliminar 
activitats i construccions fora de la legalitat,... 

  

2.7.4 DOTACIONS 

Molts dels ajuntaments indiquen que la seva capacitat de gestió es veu superada 
massa sovint, sobretot a la temporada alta. Les infraestructures es troben en el límit. El 
repartiment de recursos s’ha de fer no només respecte a l’allotjament turístic, sinó 
també considerant la capacitat de càrrega d’infraestructures i pressió turística. Hi ha 
llocs i municipis que pateixen molta pressió, tot i que presenten molt poques places. 
Això s’ha de tenir en compta a l’hora d’assignar recursos. 

Moltes propostes es refereixen a mobilitat i transport públic. 

- El turista ha canviat (i el resident també). Abans, els turistes d'estiu no es movien 
gaire de l'hotel. A més, avui en dia llogar un cotxe és molt més econòmic, i abans 
era un luxe.   

- La saturació a certs punts d’atracció turística es pot regular amb mesures 
dissuasives d’aparcament. 

- Un transport públic extens i adequat pot minvar molt la mobilitat privada. Cal evitar 
concentracions excessiva de gent en horaris molt concrets. També es pot minvar la 
necessitat de llogar cotxe si hi ha una oferta de taxis o altres mitjans de transport. 

- Es pot fer diversificar horaris i dies en relació a diferents ofertes i recursos turístics: 
fires, mercats,... 

- La congestió de pàrkings es també un signe. Potser s'haurien de definir punts 
d'arribada dels cotxes lluny de la costa i establir un sistema de bussos llançadores. 

- Les rutes d'interior son més atractives durant la temporada que no és d'estiu. Però 
necessitarien un sistema de transport públic. Per exemple entre pobles del Pla. 

- Els hotels s'haurien d'implicar. Tots els hotels que tenen turistes i excursions es 
podrien organitzar per oferir una sèrie de minibussos de suport a les rutes. 

S'ha de parlar de gestió en comptes de límits.  El turisme té tres components: 
allotjament, mobilitat i el producte turístic. Es podria aprofitar que el Pla Director de 
Mobilitat està en redacció per que el PIAT pugui traslladar directrius.  A les zones amb 
els principals valors culturals, ambientals, les visites haurien d'anar coordinades amb la 
mobilitat. És a dir, gestionar l'accessibilitat i la mobilitat en relació als recursos de 
major valor és un tema important. Per exemple, establir distàncies d'arribada respecte 
a aquests punts d'interès. Als destins que han nascut per ser turístics, s'ha de 
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promoure la seva capacitat de convertir-se en un espai excepcional i fomentar el 
turisme de km 0. 

També s’han fet referències a la informació que ha d’arribar als turistes. 

- Per reduir la saturació d'alguns indrets molt pressionats, cal afegir no només 
transport públic, sinó també una acurada senyalització, interpretació i informació 
dels recursos turístics perquè no es concentri tot en el mateix punt. 

- Cal diversificar l'oferta de recursos. Els recursos hi són. Fa falta articular-ho tot. Fer 
un gran paquet entre tots. 

- Hi ha manca d'informació. Els turistes sempre van als mateixos punts. S'ha de fer 
l'oferta més atractiva per no concentrar-ho tot en el mateix punt i potenciar altres 
punts nous. 

- Manca condicionament de camins. Senyalització. Tot i que hi ha recursos, hi ha 
problemes de gestió i de sinèrgies. 

Recursos turístics 

Propostes de recursos turístics: 

- Raiguer. El vi, tot i que es un recurs, es troba molt concentrat en 3 o 4 figures. 
S'ha d'ampliar el ventall. 

- Ciclisme al Pla. Proposta d'una xarxa de carril bici segregada per tot el Pla 

- Establir itineraris a peu pel Pla (tipus Ruta Pedra en sec), en el marc de la nova 
Llei de Camins Públics. 

- El senderisme i l'escalada són recursos del Raiguer.  

- Pensar també quines infraestructures o recursos sobren: a Alcúdia la Central 
Antiga de GESA, "El Fogueró". 

- Turisme esportiu. 

- Patrimoni arqueològic. 

- Fa falta la creació de productes turístics a nivell de comarca, especialment a 
zones llunyanes de Palma i amb poc transport públic. 

- Possibilitat d'impulsar i diversificar cap a altres activitats econòmiques a partir del 
turisme. Per exemple, potenciar les activitats que desapareixen a conseqüència 
del turisme. 

- Impulsar Reserves Marines. No impulsar-ho com a producte turístic en quant a 
Pesca, però si lligat al turisme de qualitat per observar peixos i ocells. 

És de vital importància la participació dels Ajuntaments. 

Si el paisatge es un recurs, s'haurien de considerar mesures d'integració paisatgística. 
S'ha d'aprofitar l'activitat turística per posar en valor el patrimoni que s'està deteriorant. 
Es important que l'activitat turística repercuteixi en la posada en valor del Patrimoni i 
del Paisatge. Per exemple, només s'haurien de permetre edificacions d'una sola planta 
al sòl rústic; s’han de definir tipus de tancaments, definir mesures per soterrar esteses 
elèctriques… 

Platges. Hi ha un estat d'erosió de les platges important. No s'ha fet manteniment.  
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Els espais naturals protegits també són un recurs, però cal establir molt bé els límits 
i justificar-los. Existeix una gran demanda d’usos. S’han de aprovar uns Plans d’Usos 
públics als espais protegits.  

 

2.7.5 ALTRES 

A part dels temes de discussió principals, ja exposats, al llarg dels tallers varen sorgir 
altres aspectes que s’exposen a continuació. 

Els canvis derivats del Turisme es produeixen cada vegada més ràpid. En qüestió 
d'any i mig, els canvis son evidents.  

 

Diagnosi del PIAT 

S’ha posat en dubte algunes conclusions exposades en relació a la fase de Diagnosi 
del PIAT: Segons les dades que tenen des de la Federació Hotelera, els hotels obren 
cada vegada més mesos a l'any,  per tant no esta d'acord amb l'afirmació que 
l'estacionalitat es cada vegada més accentuada. Segons les dades que coneix, els 
hotels, amb la millora de la qualitat, tendeixen a acollir menys gent amb uns preus més 
elevats.  

 

Estacionalitat 

Abaixar l'estacionalitat s’interpreta com distribuir el pic de turistes al llarg de l'any, i no 
igualar aquest pic tot l'any. Per allargar la temporada es necessària l'ajuda de les 
institucions. La temporada turística ha de ser tot l'any per tothom.  

L'estacionalitat des del punt de vista d'un resident es bona. Ajuda l'illa a recuperar-se i 
als residents a descansar  de l’estrès que genera l'activitat. Que no sigui igual tot l'any 
es bo.  

 

Responsabilitat vers el turisme 

A través del Consell Insular i els  Ajuntaments s'ha d'ensenyar a la gent que vivim en 
un país que viu del turisme. Es considera que no hi ha prou consciència o informació  
per part de altres col·lectius no hotelers beneficiats pel turisme, sobre el que suposa 
gestionar  l'alta demanda de visitants, com es el cas de restauradors, habitatges 
comercialitzats per estades turístiques..., en relació a temes com la gestió dels residus 
o altres efectes resultants de la demanda. Cal informar sobre això, per exemple amb 
les oficines de turisme, o oficines de suport per temes de seguretat, etc... 

 

Sistemes Territorials proposats al PIAT 

Alguns ajuntaments qüestionen la delimitació dels Sistemes Territorials Turístics 
proposats, que no coincideixen amb els municipis.  

Per altre banda, per tècnics, els límits del STT  no han d'anar amb els límits 
administratius. Ha de ser funcional, per característiques similars. 
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Model turístic 

Es preocupant l'afirmació de que "Tota Mallorca és zona turística". No qualsevol racó 
de Mallorca hauria de ser turística. O com a mínim cal fer distincions: turisme d'interior, 
turisme litoral...  

Si els nuclis d'interior han de ser turístics o no, es una qüestió de límits. La llei ha de 
definir els criteris d'aquests límits. També ha d'anar associat a un Pla de mobilitat i pot 
ser a la definició d'uns estàndards urbanístics especials per a les zones turístiques. 

 

Administració 

Existeixen problemes de coordinació entre entitats privades i l’administració. Per 
exemple per atorgar les llicències o autoritzacions d'obra sense que coincideixi amb la 
temporada alta d'estiu. Pot ser s'hauria d'incloure una directiva en el PIAT sobre el 
planejament municipal, en aquest sentit. 

Es necessari un Sistema de Competències Administratives per que pugui haver una 
coordinació entre administracions. 
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2.8 ASSISTENTS ALS TALLERS 

 

ENTITATS ASSISTENTS TALLER SECTOR 

Ajuntament de Sóller 
Jaume Mateu (Regidor 
Urbanisme i Turisme) 

SERRA AJUNTAMENT 

Mancomunitat Serra de Tramuntana  
Miquela Grimalt (Tècnica-

Gerent) 
SERRA MANCOMUNITAT 

ASH Sóller  
María Frontera 

(Presidenta) 
SERRA HOTELERS 

Mancomunitat d'es Pla de Mallorca   Silvia Romero PLA-RAIGUER MANCOMUNITAT 

Fòrum Cívic de Binissalem  Antoni Sagarra García PLA-RAIGUER ALTRES 

Mancomunitat d'es Pla de Mallorca   
Llucia llompart Cerdà 

(ocupació) 
PLA-RAIGUER MANCOMUNITAT 

Ajuntament de Llubí 
Pere Joan Llompart 

Beltran 
PLA-RAIGUER AJUNTAMENT 

Ajuntament Binissalem 
Francisca Dacià Martorell 

(AODL) 
PLA-RAIGUER AJUNTAMENT 

Ajuntament de Muro (enginyer) Manuel Velasco BADIES AJUNTAMENT 

Fed.Empresarial Hotelera Mallorca Marta Vidal BADIES HOTELERS 

Ass.Hotelera Alcúdia + Can Picafort 
(gerent) 

Maria José Aguiló BADIES HOTELERS 

Ass.Hotelera Alcúdia + Can Picafort 
(president) 

Jaume Horrach BADIES HOTELERS 

Federació ETV Mallorca Jordi Cerdó Cladera BADIES ALTRES 

Ass.Hotelera Playa de Muro (gerent) Juana Mª Serra Sáez BADIES HOTELERS 

Ajuntament Alcúdia (Regidor 
Turisme) 

Joan G.Vallorí BADIES AJUNTAMENT 

ALCUDIAMAR (project manager) Lydia Pery BADIES ALTRES 

Ajuntament de Muro (tècnica) Úrsula Triay Riudavets BADIES AJUNTAMENT 

Advocat. Ass.defensa Port Alcúdia Josep Alonso BADIES ALTRES 
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Ajuntament de Santa Margalida 
(Batle) 

Joan Monjo BADIES AJUNTAMENT 

Ajuntament de Santa Margalida Martí Torres BADIES AJUNTAMENT 

Ajuntament d'Alcúdia (batle) Antoni Mir Llabrés BADIES AJUNTAMENT 

Ex regidora turisme Aj.Alcúdia  BADIES ALTRES 

Ajuntament Pollença (Tinent batle 
urbanisme i medi ambient) 

Bartomeu Cifre BADIES AJUNTAMENT 

Ajuntament Santanyí Rafel Batle 
MIGJORN-LLEVANT 

SUD 
AJUNTAMENT 

Associació Hotelera Cala d'Or Manel Nicolau 
MIGJORN-LLEVANT 

SUD 
HOTELERS 

Fed.Empresarial Hotelera Mallorca Marta Vidal 
MIGJORN-LLEVANT 

SUD 
HOTELERS 

Ajuntament Felanitx Jaume Monserrat 
MIGJORN-LLEVANT 

SUD 
AJUNTAMENT 

Ass.Hotelera Colònia de Sant Jordi  
MIGJORN-LLEVANT 

SUD 
HOTELERS 

Ass.Hotelera Colònia de Sant Jordi Gori Bonet 
MIGJORN-LLEVANT 

SUD 
HOTELERS 

Ajuntament Ses Salines Antonia Garcias 
MIGJORN-LLEVANT 

SUD 
AJUNTAMENT 

Ajuntament Manacor Antònia Llodrà 
MIGJORN-LLEVANT 

SUD 
AJUNTAMENT 

Ajuntament Capdepera Martina Fornés 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
AJUNTAMENT 

Ass.Hotelera Capdepera Gloria González Conde 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
HOTELERS 

Ass.Turística de Porto Cristo Ginés de María 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
ALTRES 

Ajuntament Son Servera Margalida Vives Andreu 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
AJUNTAMENT 

Ajuntament Son Servera Natalia Troya 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
AJUNTAMENT 

Ass.Hotelera Cala Millor Biel Nebot 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
HOTELERS 
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Ass.Hotelera Cala Millor i Sa Coma J.Marcial Rodríguez Díez 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
HOTELERS 

Fed.Empresarial Hotelera Mallorca Marta Vidal 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
HOTELERS 

Ajuntament Artà Bartomeu Gili 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
AJUNTAMENT 

Ajuntament Sant Llorenç Miquel Melià 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
AJUNTAMENT 

Ass.Veïns Sant Llorenç Jaume Domenge 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
ALTRES 

Ass.Veïns Sant Llorenç veins Jordi Pont 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
ALTRES 

Ass.Veïns Sant Llorenç Guillem Pont 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
ALTRES 

Ajuntament Artà M.Galán 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
AJUNTAMENT 

Ajuntament Artà Aina Comas Delgado 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
AJUNTAMENT 

Ajuntament Manacor Magdalena Torres 
PENÍNSULA 

LLEVANT 
AJUNTAMENT 

Ajuntament Palma (Regidora 
Turisme) 

Joana Adrover 
PALMA-PLATJA 

PALMA 
AJUNTAMENT 

Ajuntament Palma Francisco Ducrós 
PALMA-PLATJA 

PALMA 
AJUNTAMENT 

FTP 365 (Palma) Pedro Homar 
PALMA-PLATJA 

PALMA 
AJUNTAMENT 

Ass.Hoteleros Playa de Palma Patricia Lliteras 
PALMA-PLATJA 

PALMA 
HOTELERS 

Ajuntament Llucmajor Lucía Escribano 
PALMA-PLATJA 

PALMA 
AJUNTAMENT 

Ass.Veïns La Seu Luis Clar 
PALMA-PLATJA 

PALMA 
ALTRES 

Fed.Empresarial Hotelera Mallorca Marta Vidal 
PALMA-PLATJA 

PALMA 
HOTELERS 

Ajuntament Palma (Urbanisme) María Gómez Llabres 
PALMA-PLATJA 

PALMA 
AJUNTAMENT 

Ass.Hoteleros  Palma Mercè Peñaranda PALMA-PLATJA HOTELERS 
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PALMA 

Ajuntament Palma (Urbanisme) Gabriel Horrach 
PALMA-PLATJA 

PALMA 
AJUNTAMENT 

IFOC. AODL Calvià Ignasi Bosch PONENT AJUNTAMENT 

IFOC. AODL Calvià 
Rafael D.Bartolomé 

Magraner 
PONENT AJUNTAMENT 

IFOC. AODL Calvià Iván Ballester Andújar PONENT AJUNTAMENT 

Fed.Empresarial Hotelera Mallorca Marta Vidal PONENT HOTELERS 

Fed.Empresarial Hotelera Mallorca Gerard Pasau PONENT HOTELERS 

Ajuntament Calvià Jaume Carbonero PONENT AJUNTAMENT 

Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos 

Eduardo Caldentey 
Gallardo 

FINAL COL·LEGIS OFICIALS 

Il·lustre Col·legi d'Advocats de les 
Illes Balears (Diputat 5è de la Junta 
de Govern) 

Javier Fernández Pineda FINAL COL·LEGIS OFICIALS 

Colegio Ingenieros Industriales de 
Baleares 

Darío Verd Vallespir FINAL COL·LEGIS OFICIALS 

Col·legi Oficial d’Arquitectes de les 
Illes Balears (president de la 
Demarcació Mallorca) 

Ignacio Salas FINAL COL·LEGIS OFICIALS 

APTUR Balears Joan C.Moll FINAL ALTRES 

APTUR Balears Maria Gibert FINAL ALTRES 

Amics de la Terra Sandy Hemingway FINAL ALTRES 
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2.9 ENTREVISTES 

CONSORCI PLATJA DE PALMA 

ENTREVISTA Sr. RAFAEL COMPANY (gerent Consorci Platja de Palma) 7 juny 2017 

Davant la qüestió de quins canvis o millores ha suposat el PRI (Pla de Reforma 
Integral) de Platja de Palma dins l’àmbit del Sistema Territorial Platja de Palma-Cap 
Blanc, l’entrevistat afirma que l’únic efecte ha estat la reconversió hotelera, mitjançant 
l’incentiu establert amb la regulació d’usos, alçades i edificabilitat. 

Per altre banda, lamenta la pèrdua de la principal connexió territorial i ambiental de 
l’àmbit a través de la pineda de la Porciúncula i d’altres solars fins a la primera línia de 
mar, a causa de les noves edificacions. 

Al marge de la millora de la infraestructura hotelera, comenta que no s’ha fet cap 
actuació rellevant, degut, entre altres causes, al fet que el PRI de Platja de Palma no 
preveu grans actuacions o no preveu cap proposta estratègica de projecció futura. 
Únicament deixa oberta la possibilitat d’ordenar alguns àmbits de tractament especial 
mitjançant la previsió d’una sèrie de plans especials. 

No obstant, ens informa que des del consorci han aconseguit que un  petit àmbit de 
s’Arenal de Llucmajor, sigui un dels àmbits objecte de concurs a l’EUROPAN. 
S’esperen els resultats projectuals, tot i que no hi ha un finançament previst. 

Davant la tendència o visió de futur de la dinàmica turística a l’àmbit, l’entrevistat 
expressa una certa preocupació sobre la situació antagònica entre els hotels que han 
estat objecte de millora i aquells que continuen sense reformar i en un estat de 
deteriorament, sumant a més, el deteriorament de l’espai públic davant la manca de 
recursos per gestionar de manera adequada el seu manteniment. Tot i així, el consorci 
fa feina mitjançant convenis per arribar a acords amb propietaris d’hotels perquè es 
pugui reurbanitzar alguns espais públics. 

Quant a la seva opinió sobre quins haurien de ser les propostes de caràcter estratègic 
dins l’àmbit, exposa les següents: 

- Posar en marxa el Pla Especial de Oferta Comercial 

- Connexions Territorial de Ses Fontanelles, Sa Síquia, Torrent dels Jueus. 

- L’entorn de la Porciúncula, mitjançant la recuperació i posada en valor de les 
canteres com a equipaments socioculturals a l’aire lliure, museu, etc. 

Davant el fenomen de les Estades Turístiques en Habitatges l’entrevistat exposa que 
la principal problemàtica en el cas de Platja de Palma, estaria vinculada al dèficit 
d’habitatges per residents i treballadors del sector turístic. Tot i així, considera que a 
excepció de les urbanitzacions de Llucmajor, els barris de Platja de Palma compten 
amb població molt arrelada i per tant no presenta una oferta potencial significativa. 

Pel que fa als límits, l’entrevistat considera que a Platja de Palma la capacitat 
d’allotjament turístic no ha de créixer més. I en quant a la capacitat vigent, exposa com 
a principal problema el mal estat de les infraestructures de sanejament, especialment 
pel que fa a les impulsores i emissaris de Llucmajor. Quasi totes les canonades estan 
obsoletes degut a la seva antiguitat. Manca una renovació d’aquestes infraestructures 
amb la capacitat adequada per fer front a la demanda de l’àmbit. 
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Quant a altres possibles millores necessàries dins l’àmbit, l’entrevistat menciona la 
mobilitat en termes de transport públic, indicant la conveniència d’incorporar línies 
especials de autobusos de comunicació directa amb l’àmbit de platja de Palma, 
especialment durant els mesos d’estiu. Les línies estan molt saturades a l’estiu. 

Quant a la prospecció del vigent PRI, considera que requereix de 3 a 4 modificacions 
puntuals estratègiques que permetin incidir en una verdadera transformació 
encaminada a la millora i  projecció futura de Platja de Palma, fent referència a: 

-Ses Fontanelles 

-Porta d’entrada de Can Pastilla 

-Torrent dels Jueus 

-S’Arenal de Llucmajor (creació d’espai públic mitjançant operacions d’intercanvi) 

- Camí de la Síquia. 

- Corredors ambientals/naturals 

El PRI proposa Plans Especials, que poden trobar cert recolzament en el PIAT. 

Com a punt positiu en curs, menciona la convocatòria d’un concurs de nova 
il·luminació del front marítim de Platja de Palma. 
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2.10 QÜESTIONARI AJUNTAMENTS MANCOMUNITAT PLA 
DE MALLORCA 

Donada l’escassa participació dels ajuntaments als sistemes territorials de la Serra de 
Tramuntana i del Pla de Mallorca, es va proposar la realització d’una enquesta a 
representants d’ajuntaments, a través de les corresponents mancomunitats. La 
Mancomunitat del Pla de Mallorca ha mostrat un alt nivell de resposta (12 de 14 
municipis) i a continuació es mostra un resum dels resultats. 

- Hi ha una opinió àmplia, tot i que no unànime, de no posar límits a l’activitat 
turística. Però sí que s’accepten en molts de casos límits per tipologies. La 
tipologia més protegida ha de ser la de sòl rústic protegit. 

- S’acceptarien alguns tipus de limitacions, per exemple cobrar, a recursos 
turístics en cas de massificació. 

- Al Pla de Mallorca, que no ha estat zona turística, s’ha de permetre un 
creixement major que a les zones turístiques clàssiques. 

- Opinió a favor de les Estades Turístiques a Habitatges, pels seus efectes 
positius a les economies del Pla. Inclòs en el cas d’edificis plurifamiliars. Els 
avantatges compensen els inconvenients. 

- Els límits han d’estar a la capacitat de càrrega. 

- Les dotacions que cal millorar amb més urgència són totes aquelles lligades a 
la mobilitat, sobre tot el transport públic, vials i aparcaments. 

- Els principals problemes ambientals detectats són els relacionats amb la gestió 
de l’aigua i la mobilitat. 

Finalment es mostren les taules definitives de resultats. La suma de resultats no 
sempre és coherent perquè algunes enquestes no eren completes. 

 

LÍMITS   

A on posem límits?   

 SI NO 

No posar límits 3 8 

Límit a places turístiques hoteleres al Pla? 5 6 

Límit a places estades turístiques en habitatges al Pla? 5 6 

Límit a places turístiques totals al Pla? 5 6 

Límits a places turístiques a poblacions? 4 6 

A Sòl rústic? 5 7 

A Sòl rústic protegit? 9 3 

Cal deixar de fomentar el turisme a l’estiu i fer-ho a la temporada 
baixa? 5 7 

No posar límits però elevar la qualitat de manera que suposi un 
límit important? 6 5 

Estau a favor de cobrar per atractius turístics que ara són de 
franc? 8 4 

Estau a favor de limitar l’accés a certs atractius turístics? 6 5 
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Estau a favor de definir capacitat de carrega de recursos turístics i 
regular el seu ús mitjançant aparcaments controlats, per exemple? 8 2 

Cal decréixer? 3 8 

Cal decréixer a la temporada alta? 6 6 

 

Comentaris fets per alguns enquestats 

Hi ha d’haver límits per tot, ja que el que no està regulat sol ser motiu de conflictes a 
mig termini. Però cal tenir en compte que Es Pla és una destinació turística emergent, 
per tant, a l’hora d’establir límits, cal preveure un creixement, mentre que en algunes 
zones turístiques madures, s’ha de preveure un esponjament, amb el seu necessari 
decreixement. 

En el cas de les zones protegides, caldria veure el tipus de protecció i potser es 
podrien deixar explotar certs tipus de zona, amb una densitat de visitants baixa. 

 

Estades Turístiques en Habitatges (ETH)   

 SI NO 

Estau a favor de que hi hagi ETH a edificis plurifamiliars ? 10 2 

Estau a favor de exigir uns alts estàndards de qualitat a les ETH? 12 0 

Opinau que les ETH haurien d’estar permeses? A on? SI NO 

Poblacions d’interior 11 1 

Zones turístiques costaneres 10 2 

Sòl rústic comú 10 1 

Sòl rústic protegit 6 6 

Aspectes positius de les ETH SI NO 

Activació econòmica a poblacions 12 0 

Millora habitatges 12 0 

Increment activitat de restauració i comerç 12 0 

Altres: Millora per tot tipus de comerços i activitats industrials 3  

Aspectes negatius de les ETH SI NO 

Manca de recursos suficients (naturals, infraestructures,...) 6 5 

Excés consum aigua 6 5 

Mala gestió residus 6 6 

Sobrefreqüentació camins rurals 4 8 

Molèsties als veïnats, renous,... 4 8 

Problemes d’accés a l’habitatge per part dels 
residents/treballadors 5 6 

Altres 3  

Opinau que els aspectes positius compensen els negatius? 6 1 

 

Comentaris fets per alguns enquestats 

Els aspectes positius compensen els negatius, sempre que sigui dins una capacitat de 
càrrega raonable. 
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Capacitat de càrrega adaptada a la realitat de cada nucli (serveis, disponibilitat 
d’habitatges, recursos, etc.) 

Així es podrà assolir un equilibri entre els beneficis i les molèsties que poden causar 
aquestes ETH. 

La redistribució de la riquesa que suposa les ETH no ha de suposar una molèstia o 
perjudici per la resta d’habitants d’un nucli o municipi. 

 

Recursos a millorar.  
Puntuar de 1 (més preferent) a 12: 

SUMA 
ORDRE de preferència, del 1 
(màxima) al 12 (mínima). 

Transport públic 21 1 

Camins públics 35 2 

Aparcaments 38 3 

Rutes i itineraris 40 4 

Vials interurbans 45 5 

Vials urbans 56 6 

Mobiliari urbà 60 7 

Oferta complementària 65 8 

Ofertes culturals: música, museus,... 68 9 

Centres d’interpretació 69 10 

Activitats d’oci 75 11 

Hotels 89 12 

Altres: Recursos patrimonials (així es 
millorarien les rutes i itineraris). 1  

 

Quins són els problemes ambientals no 
solucionats.  
Puntuar de 1 (més preferent) a 7 

SUMA 
ORDRE de preferència, del 1 

(màxima) al 6 (mínima). 

Subministrament d’aigua 31 1 

Mobilitat 35 2 

Depuració d’aigua 38 3 

Consum d’energia 43 4 

Aparcaments 44 5 

Recollida i gestió de residus 44 5 

Renous i molèsties en general 62 6 
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3 SUGGERIMENTS A LA DOCUMENTACIÓ DE 
L’AVANÇ 

La documentació de l’avanç del PIAT va ser exposada al públic per Acord del Ple del 
Consell de Mallorca dia 28 de juliol de 2017, i es va obrir un tràmit d’audiència i 
exposició pública de trenta dies a comptar des de la data de publicació de l’acord al 
BOIB (3/08/2017). 

Durant aquest període d’exposició pública s’han presentat aportacions, alternatives i 
suggeriments que s’han considerat pertinents per part de la ciutadania. En aquest 
apartat es fa un resum d’aquestes aportacions i del seu tractament. 

 

3.1 SUGGERIMENTS PRESENTATS 

Durant el tràmit d’informació pública del PIAT s’han presentat 19 suggeriments, a 
continuació s’inclouen les referències d’aquests suggeriments: 

 

Núm.  Al·legant Registre d’entrada 

1  Georgi Stoyanov 11/09/2017 

2 Promociones Vistarga s.l. 14/09/2017 

3 
Plataforma pro viviendas turísticas de 
Baleares 

14/09/2017 

4 Pedro Servera Gomila 14/09/2017 

5 Elena del Mar Palmer Royo 14/09/2017 

6 Maria Cristina Guardiola Morey 14/09/2017 

7 Isabel Seguí Borràs 14/09/2017 

8 Federación Empresarial Hotelera de 
Mallorca 

15/09/2017 

9 APTUR Balears 15/09/2017 

10 El PI 15/09/2017 

11 Partit Popular 15/09/2017 

12 Ajuntament de sa Pobla 18/09/2017 

13 José M Alias Aguiló 18/09/2017 

14 Ajuntament de Capdepera 18/09/2017 

15 Magdalena Mayol i Mas 19/09/2017 

16 Miquel Vanrell Martorell 21/09/2017 

17 Gabriel Aguareles Mas 21/09/2017 

18 Francisco Banegas Darde 22/09/2017 

19 Ajuntament de Calvià  
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3.2 ANÀLISI DELS SUGGERIMENTS 

A continuació es fa un resum amb les principals aportacions de cada un dels 
suggeriments realitzats en fase d’exposició pública de l’avanç: 

1. Georgi Stoyanov 

Fa una defensa del lloguer turístic d’habitatges perquè afavoreix un model de 
turisme de qualitat perquè afavoreix la desestacionalització. 

 

2. Promociones Vistarga s.l. 

Apunta entre d’altres els següents aspectes: 

- La falta de la concreció en el document d’avanç de les actuacions que es faran. 

- Que en l’establiment del límit de places es tenguin en compte els sòls ja 
qualificats amb ús turístic. 

- Que es mantinguin les previsions urbanístiques vigents. 

 

3. Plataforma proviviendas turísticas de Baleares. 

Se centra en la diagnosi i en les dades aportades a la fase d’avanç en relació a les 
estades turístiques en habitatges, fa valoracions i posa en dubte els resultats i les 
fonts d’on s’han extret. Demana una major actualització de les dades, perquè molts 
no són de 2016 o 2017. 

 

4. Pedro Servera Gomila 

Se centra en la diagnosi i en les dades aportades a la fase d’avanç en relació a les 
estades turístiques en habitatges, fa valoracions i posa en dubte els resultats i les 
fonts d’on s’han extret. Demana una major actualització de les dades, perquè molts 
no són de 2016 o 2017. 

 

5. Elena del Mar Palmer Royo 

Se centra en la diagnosi i en les dades aportades a la fase d’avanç en relació a les 
estades turístiques en habitatges, fa valoracions i posa en dubte els resultats i les 
fonts d’on s’han extret. Demana una major actualització de les dades, perquè molts 
no són de 2016 o 2017. 

 

6. Maria Cristina Guardiola Morey 

Se centra en la diagnosi i en les dades aportades a la fase d’avanç en relació a les 
estades turístiques en habitatges, fa valoracions i posa en dubte els resultats i les 
fonts d’on s’han extret. Demana una major actualització de les dades, perquè molts 
no són de 2016 o 2017. 
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7. Isabel Seguí Borràs 

Se centra en la diagnosi i en les dades aportades a la fase d’avanç en relació a les 
estades turístiques en habitatges, fa valoracions i posa en dubte els resultats i les 
fonts d’on s’han extret. Demana una major actualització de les dades, perquè molts 
no són de 2016 o 2017. 

 

8. Federación Empresarial Hotelera de Mallorca 

A manera de resum es fa una síntesi de les principals conclusions sobre la 
documentació de l’avanç: 

- Manca de concreció de les propostes a l’Avanç i que sembla que l’àmbit que 
vol abastar va molt més allà del que hauria de ser un pla director sectorial. 

- La delimitació de Sistemes Territorials no és adequada pels objectius del PIAT. 

- Manca Anàlisi de l’aplicació del POOT. 

- Manca un estudi de l’ocupació i la capacitat de platges i altres equipaments. 

- Manca un anàlisi del sòl urbà vacant turístic. 

- La diagnosi del PIAT és incompleta i amb dades errònies, que a vegades són 
simplement diferències d’interpretació. Creuen necessari que es millori la 
informació disponible abans de la redacció del PIAT i que s’analitzin més 
aspectes, especialment els relacionats amb les estades turístiques en 
habitatges. 

- S’haurien de proposar mesures com: densitat màxima turística, suspensió o 
ampliació d’establiments, mesures per a establiments existents, activitats 
complementàries, ETH, reconversió d’establiments turístics i residencials, 
condicions de nous establiments. 

- El sòl rústic hauria de caure fora de les competències del PIAT. 

 

9. APTUR Balears 

En el document es fan unes reflexions i peticions finals que es resumeixen en 
aquest apartat: 

- La pressió humana de les Balears no és tan conseqüència de l’activitat turística 
com dels fluxos migratoris. 

- El dret d’accés a l’habitatge s’ha de corregir amb polítiques d’habitatge i no 
prohibint el lloguer turístic. 

- Apostar per una oferta turística de qualitat. 

- La normativa turística balear introdueix limitacions a la lliure competència i a la 
llibertat d’establiment. 

- L’allotjament en habitatges unifamiliars no s’hauria de limitar. 

- Que totes les noves places que s’autoritzin fins al sostre establert siguin 
destinades a lloguer turístic, per donar resposta a la demanda creixent i té uns 
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efectes de distribució de la riquesa majors. A més, les noves places no 
suposarien un augment de la construcció. 

 

10. El PI 

Fa menció específica a la manca de concreció de mesures i al fet que el PIAT 
afectarà a tots els ciutadans de l’illa. Per exemple, es troba a faltar la incidència 
que tendrà el PIAT sobre els planejaments urbanístics vigents i en tramitació. 

Consideren incomprensible la proposta de regulació restrictiva del lloguer turístic. 
Mancaria estudiar en més profunditat el mercat de l’habitatge i millorar i completar 
l’anàlisi d’informació treballada. 

S’ha d’apostar per diversificar el producte turístic però sense eliminar el turisme de 
sol i platja. En aquest sentit cal preveure alternatives per poder fer grans 
equipaments especialment esportius. 

S’hauran de tenir en compte els sòls vacants d’ús turístic a l’hora de distribuir les 
places. 

S’hauria de permetre l’increment d’edificabilitat per tal de procedir a renovacions 
d’allotjaments. 

 

11. Grup de Consellers del Partit Popular 

Fa menció específica a la manca de concreció del document d’avanç del Pla que no 
aporta alternatives ni solucions concretes i fa les següents aportacions: 

1. Que no es sotmeti a votació l’aprovació del document de l’Avanç. 

2. Que per part de l’equip de Govern es comprometi a discutir amb tots els grups 
les propostes concretes de mesures a incorporar al document d’aprovació 
inicial del PIAT i no que es limiti, com sempre a comunicar el contingut del del 
document una vegada finalitzada la seva redacció. 

3. Que l’esborrany de document d’aprovació inicial del PIAT es remeti al Consell 
Econòmic i Social amb caràcter previ perquè aquest emeti un informa abans 
del seu debat a Plenari. 

 

12. Ajuntament de sa Pobla 

Que no s’inclogui el municipi de sa Pobla dins el Sistema Territorial de les Badies 
del Nord, sinó dins el del Raiguer juntament amb Campanet i Búger. Perquè la 
realitat social del municipi és molt diferent de la realitat dels municipis de la costa. 

 

13. José M. Alias Aguiló 

Argumenta sobre posar límits o zonificar les estades turístiques en habitatges i en 
defensa la seva innecessarietat, perquè va en contra de la llibertat de prestació de 
serveis. 
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14. Ajuntament de Capdepera 

La diagnosi del PIAT està feta amb dades fins a març de 2016 i es considera que 
ja és obsoleta i necessita actualitzar. Caldria recollir les rutes de mountan bike del 
municipi de Capdepera, o les nombroses pistes de tennis...  

Es sol·licita que s’indiquin els criteris utilitzats per a la delimitació de Zones 
Turístiques Madures. 

Mostren la disconformitat amb la delimitació dels STT i demanen que el de la 
Península de Llevant es divideixi en dos àmbits, nord i sud, un que s’estructuri 
sobre la zona turística de Cala Rajada (nord) i l’altre sobre la zona turística de Cala 
Millor (sud). 

Fomentar el senderisme amb rutes pel Parc de Llevant. 

 

15. Magdalena Mayol Mas 

Fa menció específica a la manca de concreció de mesures tot i que li sembla 
correcte. 

Defensa la necessitat de corregir la concentració de places turístiques socialment i 
culturalment. Així la borsa de places resultant s’hauria d’adjudicar als sectors 
socials i territorials que puguin generar una millor distribució de l’economia entre la 
població, evitant la concentració en mans de grans corporacions especulatives. 

Es necessari que es fixi un volum d’aigua per plaça i dia a tots els allotjaments 
turístics. 

 

16. Miquel Vanrell Martorell 

Que el dret d’accés a l’habitatge no es resoldrà posant traves al lloguer turístic 
d’habitatges i que en canvi, el lloguer turístic representa un benefici per aquells 
sectors que sempre havien quedat al marge. No es poden introduir limitacions a la 
lliure competència i a la llibertat d’establiment. 

 

17. Gabriel Aguareles Mas 

Posa en dubte les fonts utilitzades per a l’anàlisi dels habitatges comercialitzats com 
a estades turístiques. I es lamenta que es vulgui demonitzar el lloguer turístic. 

 

18. Francisco Banegas Darder 

Es manifesta en contra de la Llei i demana poder llogar habitatges plurifamiliars a 
Cala Tuent. 

 

19. Ajuntament de Calvià 

Apunten que el municipi de Calvià té més similituds amb les zones turístiques de la 
Badia de Palma, que no amb Andratx, que és més residencial. 
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Opinen que s’ha de limitar les ETH a habitatges unifamiliars aïllats i que en cap cas 
s’ha de permetre a Calvià Vila, es Capdellà i sòl rústic. Pel que fa als plurifamiliars 
s’ha de permetre només a apartaments turístics. 

Incloure una ràtio turística de m2 de solar per plaça per reduir les densitats. 

Establir límit de places per habitatges turístics diferent del de places en 
allotjaments. En aquest sentit caldria tenir en consideració els sòls urbans que ja 
tenen qualificació turística. 

El PIAT hauria de preveure actuacions de dotació per cada zona i quantificar-les 
econòmicament. 
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3.3 VALORACIÓ 

Una vegada realitzat el resum de les principals aportacions realitzades durant la fase 
d’exposició pública de l’avanç es fan les següent valoracions organitzades per aquells 
temes més destacats que se’n deriven. 

 

Falta de concreció del document d’Avanç 

S’ha de dir que el document de síntesi de l’avanç no pretenia ser més que això, una 
síntesi de l’estat actual dels treballs de la fase de diagnosi i avanç, i la informació 
continguda té un abast inferior a la que hauria de tenir l’aprovació inicial. De fet, ni tant 
sols és un requisit de la legislació territorial que s’aprovi i s’exposi al públic l’Avanç, 
però s’ha volgut conèixer l’opinió de la ciutadania i dels agents territorials i econòmics 
abans de redactar la documentació que s’haurà d’aprovar inicialment.  

S’ha d’entendre l’exposició pública de l’Avanç com un actuació més dins el programa 
de participació ciutadana previst en la redacció del PIAT i no com un document ja 
complet. Per aquest motiu s’aporten les principals línies estratègiques de treball, 
perquè tothom pugui anar fent aportacions i suggeriments durant el període que s’està 
redactant la documentació de l’aprovació inicial. 

S’ha de recordar, que posteriorment a l’aprovació inicial s’exposarà al públic la 
documentació ja detallada, i que llavors es podran tornar a fer les oportunes 
al·legacions, amb un coneixement concret de les propostes plantejades. 

 

Manca d’actualització i discrepàncies en relació a la informació aportada a la 
fase de diagnosi 

A la fase de diagnosi del PIAT no s’ha pretès elaborar nova informació en relació a 
l’activitat turística de l’illa, sinó que s’ha realitzat un recull de la informació disponible a 
diferents fonts, no sempre completa, i millorable. Hi ha disparitat de fonts i les dades 
no sempre són homogènies, ni temporalment, ni espacialment. El mateix PIAT ja es fa 
ressò de la necessitat de millorar i coordinar la informació sobre l’activitat turística a 
tots els nivells, però que aquesta és una tasca a realitzar a mitjà i a llarg termini i no en 
el transcurs de redacció del Pla.  

L’objectiu era disposar d’una diagnosi de la situació en el moment que se va redactar 
la documentació, març-maig de 2016, abans d’iniciar les tasques més propositives del 
PIAT. Segur que hi ha inconsistències o aspectes millorables però amb la informació 
elaborada es disposa d’una base de partida suficient per a redactar el PIAT. S’ha de 
pensar que l’escala del treball és insular i que a la diagnosi en algunes ocasions es 
pretén arribar a un nivell de detall molt alt, que fins i tot pot resultar innecessari per a 
l’objecte perseguit. D’aquesta manera es té una diagnosi de la realitat més acurada 
que permet afrontar amb més garanties les fases posteriors. 

Les dades aportades corresponen en general a les oficials disponibles: Registre 
d’Establiments Turístics de la Conselleria, Estadístiques de l’IBESTAT... La memòria 
informativa recollia un apartat amb la metodologia i fonts utilitzades i dóna en cada cas 
la font d’on provenen les dades. Lògicament hi ha dades dispars, tant temporalment 
com espacialment, però els treballs s’han dut a terme amb la informació disponible en 
la data que es varen realitzar.  
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A tall d’exemple, l’estudi de sòl vacant que s’ha utilitzat per a determinar les places 
vacants és el de SITIBSA de 2008 perquè no n’existeix cap de més recent. En altres 
ocasions, com per exemple pel que fa a Estades Turístiques en Habitatges, no hi ha 
dades oficials i s’han hagut de realitzar estimacions a partir d’altres fonts, com per 
exemple http://insideairbnb.com/mallorca/, o https://www.homelidays.es/, que s’han 
intentat contrastar amb dades de l’IBESTAT sobre turistes en allotjaments de lloguer 
per a corroborar la seva validesa. Alguns dels participants també s’estranyen perquè 
les xifres de places no coincideixen amb les estadístiques oficials de la Conselleria de 
Turisme per municipis. En aquest cas s’ha de dir que la quantificació de places per 
STT no té en compte les places per municipis, sinó que es va procedir a un anàlisi del 
Registre directament sobre cartografia amb ús de sistemes d’informació geogràfica, i 
els recomptes corresponen a les places que s’inclouen en cada cas dins cada un dels 
STT. És possible per tant que les places no coincideixin exactament amb les dades 
oficials per municipis, atès que la idea inicial era precisament defugir dels límits 
administratius, tal com també es va fer amb els límits dels STT. 

 

Sistemes turístics territorials  

Algunes de les aportacions realitzades mostren els seus dubtes sobre els límits dels 
Sistemes Turístics Territorials. Al respecte d’això, s’ha de dir que des d’un principi la 
idea fou defugir dels límits administratius, i per tant fer servir una divisió alternativa que 
recollís amb un nombre d’unitats manejable el conjunt de l’illa de Mallorca. 

La delimitació dels sistemes turístics territorials respon a característiques funcionals 
territorials pel que fa a l’activitat turística. Lògicament dins cada un d’aquests sistemes 
hi ha realitats molt diferents: zones turístiques, nuclis tradicionals d’interior, àrees 
rurals i naturals...  

Per a la delimitació dels STT condicionats les zones turístiques s’han pres com a punt 
de partida les zones turístiques tradicionals del litoral, el seu àmbit d’influència en la 
primera i segona línia, integrant els nuclis de capçalera de referència i el medi rural 
dels voltants, així com tot l’entramat d’infraestructures i serveis que donen suport al 
conjunt. La diagnosi prèvia realitzada permet copsar fins on pot arribar la influència de 
les zones turístiques costaneres, per exemple en forma de pressió d’habitatges 
turístics, o de pressió sobre determinats espais naturals, o sobre els paisatges rurals. 

En la delimitació dels 10 sistemes turístic territorials, es pren com a punt de partida el 
Paisatge, entenent que és el principal recurs, o com a mínim, el suport de l’activitat 
turística, a més de ser un dels elements vertebradors del PIAT.  Per tant, es fa una 
primera lectura a partir de les unitats de paisatge definides al PTI i seguidament, una 
identificació més detallada del paisatge, on es fan servir els mapes de relleu, d’usos 
del sòl, i aquelles infraestructures insulars d’especial incidència territorial. A més, com 
a criteri general, s’opta per una delimitació que eviti la superposició de sistemes (tot i 
que és evident que molts dels elements són compartits per més d’un sistema) i també 
que inclogui la totalitat del territori insular, per tal de permetre una recollida de dades 
complerta i sense duplicitats, i que permeti una lectura paral·lela entre la realitat del 
conjunt de l’illa i els 10 Sistemes turístics territorials. 

Per altra banda, la divisió en sistemes turístics territorials només és una de les 
subdivisions territorials que farà servir el PIAT, que té un pes important a la fase de 
diagnosi. A l’hora d’ordenar però, es fan servir, a part dels Sistemes turístics 
territorials, altres classificacions, perquè la realitat espacial és més complicada, per 

http://insideairbnb.com/mallorca/
https://www.homelidays.es/
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exemple es recullen les zones turístiques, o es fa una zonificació específica per a les 
ETH... 

 

Sobre el límit de places 

L’establiment de límits és un tema recurrent en els suggeriments presentats, on es 
questiona la necessitat d’establir límits i com es concretarà aquesta mesura. 

Es tracta d’un mandat recollit a la llei 6/2017 i que preveu expressament que han de 
ser els PIAT els instruments que l’han de determinar. Per a l’establiment del límit de 
places es fan servir diferents criteris, que queden recollits a la Memòria Justificativa, un 
dels quals és considerar els sòls vacants ja qualificats amb ús turístic en el 
planejament vigent. També es té en compte com apunten molts dels escrits la 
necessitat de redistribuir territorialment i socialment els beneficis del turisme, però 
sense oblidar el model turístic territorial preexistent. 

Com comenten alguns escrits s’ha apostat per establir límits de places diferents per 
allotjaments i per a habitatges turístics, apostant per una major proporció de la borsa 
de places destinada a ETH per a fomentar una distribució més equitativa dels beneficis 
del turisme, però sense invertir el model global dominat per les places en allotjaments, 
que és el model turístic actual. 

 

Qualitat de l’espai turístic 

Les aportacions relacionades amb la qualitat turística se centren principalment en els 
paràmetres, densitats o ràtios, amb la renovació dels establiments o amb les Zones 
Turístiques Madures. Al respecte d’aquests temes el PIAT fa les següents propostes. 

A l’aprovació inicial es proposa la recuperació de paràmetres turístics del POOT, com 
ràtio turística, altures màximes o places d’aparcament per plaça amb l’objectiu de 
contribuir a millorar la qualitat dels espais turístics. 

Pel que fa a les renovacions el PIAT es remetrà principalment al que ja preveu la Llei 
Turística, 8/2012, amb les modificacions introduïdes recentment. 

Quant a les Zones Turístiques Madures s’aporten delimitacions i criteris de redacció 
dels instruments d’ordenació, però sense entrar al detall, cosa que seria objecte de 
plans de caire més urbanístic que territorial. 

 

Dotacions turístiques 

Algunes de les aportacions realitzades es refereixen a dotacions turístiques existents o 
promocionades a les seves zones, en d’altres casos requereixen al PIAT que prevegi 
nous tipus de dotacions (equipaments, rutes...), sempre amb l’objecte de contribuir a 
reduir la estacionalitat. Però també es demana que no es demonitzi el turisme de sol i 
platja. 

Des del PIAT es fa una aposta per diversificar el producte turístic però sense eliminar 
el turisme de sol i platja. Es pretén redistribuir territorialment els beneficis i pressions 
del turisme, redistribuir temporalment la pressió al llarg de l’any, controlar l’accés a 
aquells recursos que pateixen major pressió, afavorir la identitat insular de les noves 
dotacions i afavorir aquelles que impliquin baixos consums de territori. 



 
 
 
 

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

Memòria del Pla de Participació   40 
 

 

Estades Turístiques en Habitatges 

Es tracta segurament del tema més controvertit, quant als suggeriments presentats, 
entre els defensors de les ETH que reclamen que no es poden posar través a la 
llibertat d’establiment i aquells que en canvi opinen que cal posar més límits a les ETH 
que als allotjaments turístics. La majoria dels defensors de la tipologia ETH 
argumenten la llibertat d’establiment o la lliure competència, així com també un millor 
repartiment dels beneficis del turisme. En canvi els detractors fan referència 
principalment als problemes i externalitats negatives derivades, com l’accés a 
l’habitatge, consum de recursos... 

La regulació que se’n fa des del PIAT, parteix del marc establert a la Llei 8/2012 i les 
seves modificacions, i en funció d’aquesta preveu l’establiment de criteris per a la 
zonificació de les ETH, sempre considerant raons imperioses d’interès general. Els 
criteris s’emmarquen en un model que té en compte tant els efectes positius com 
negatius de les ETH. Es defineixen raons imperioses d’interès general per a la seva 
zonificació: optimitzar la utilització dels espais públics, salvaguardar els valors naturals 
o paisatgístics, evitar problemes d’accés a l’habitatge, fomentar la convivència 
ciutadana, fomentar el reequilibri territorial dels beneficis del turisme, adequar 
l’ordenació a la tipologia d’habitatges dominants, fomentar la conservació i millora del 
patrimoni. 

Es proposa així mateix una zonificació indicativa que hauran d’acabar de desenvolupar 
els Ajuntaments en els seus plans més detallada. 



 
 
 
 

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

Memòria del Pla de Participació   41 
 

4 PROCÉS DELPHI 

Des del mes de juliol ençà, s’ha encetat un procés de participació Delphi (encara no 
totalment finalitzat), per tal de recollir la opinió d’experts reconeguts en el sector turístic 
de Mallorca, respecte al contingut i determinacions del PIAT. 

 

Amb la aplicació del mètode Delphi s’ha pretès arribar a conclusions consensuades 
per part d’un conjunt de 18 experts sobre els principals temes estratègics per el PIAT i 
les alternatives per afrontar-los. S’ha fet a partir d’una tècnica de consulta clarament 
estructurada, iterativa i interactiva. Es va plantejar una proposta inicial de diagnosi i 
alternatives obertes sobre cada temàtica, per tal que els experts es manifestessin i 
oferissin informació essencialment qualitativa sobre les seves expectatives de futur. 

1. El primer pas fou procedir a la tria dels experts. Es va cercar un panell integrat per 
un nombre acotat i prou divers de persones que reunissin característiques com: 

a) Ser un expert reconegut en els temes abordats en el PIAT, bon coneixedor de la 
situació dels àmbits turístics de Mallorca, dels seus problemes, fortaleses i reptes a 
encarar. 

Es van cercar persones amb perfils ben diversos, i per tant possiblement també 
opinions diferents, per tal d’assegurar prou pluralitat i evitar desviacions en la 
informació disponible. En aquest sentit es van incloure estudiosos de diferents camps, 
empresaris i persones amb experiència en la gestió del turisme. Es van incloure 
representants dels sectors hotelers i de serveis, i antics responsables dins de la 
Conselleria de Turisme. Un altre grup foren persones que, per la seva posició (política, 
social o professional) es poden considerar formadors d’opinió. 

No es va tractar en cap moment, de perseguir una representació política o sectorial, 
ans basada en el coneixement profund i, si s’escau especialitzat, de les diferents 
persones escollides.  

2. El següent pas fou la elaboració del Qüestionari que a ser contestat per cadascun 
dels experts.  

A partir de l’Avanç del PIAT i del treball en el si de la Comissió Tècnica de Seguiment, 
es van seleccionar set temes estratègics per al que es van tenir en compte criteris de 
diversa naturalesa i funcionalitat. En el seu conjunt no difereixen dels que recentment 
s'han estat proposant en diversos estudis, informes i anàlisis, segurament donat que el 
contrast i debat públic els proporcionen certes garanties de permanència. 

Es van desestimar aspectes més conjunturals de la situació, emfasitzant aquelles 
qüestions que combinen una doble faceta: la de reconèixer "problemes estructurals", 
limitadors del potencial de desenvolupament, i la de contenir "errors de funcionament o 
organitzatius", el que es tradueix en resultats insatisfactoris. En qualsevol cas, el llistat 
proposat, es va plantejar obert a tots els suggeriments que volguessin formular els 
experts. 

El qüestionari inicial fou prou acotat i precís per facilitat les respostes estructurades del 
panell d’experts, tot deixant oberta la possibilitat de que, a més de contestar els 
aspectes plantejats, poguessin afegir, en tots els casos, altres consideracions no 
incloses en la consulta inicial. 
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Un cop analitzats les respostes del primer qüestionari, es va tornar a fer un segon 
qüestionari completant les preguntes inicialment plantejades, a partir de les 
aportacions dels diversos experts. També se’ls hi va mostrar el resultat global de les 
opinions recollides i el grau de consens que cadascuna tenia, per convidar-los a 
reconsiderar la seva resposta inicial, si ho consideraven oportú, o a aprofundir, en una 
segona ronda, aquella primera opinió emesa. 

Aquest procés es va repetir precisament, per aconseguir cert nivell de convergència i/o 
consens, que permetés elaborar conclusions prou fonamentades i recolzades, a partir 
també, d’una valoració estadística dels resultats obtinguts. 

Es tractà d’utilitzar doncs, aquestes opinions “expertes” per tal de contrastar, refutar, 
modificar, complementar i millorar una primera diagnosi i hipòtesi de línies i estratègies 
de intervenció des del PIAT, per fer front als processos de transformació dels àmbits 
turístics. 

Els recursos fonamentals del procés són les opinions dels experts, les orientacions 
que aconsellen, els resums de les seves aportacions -tant quantitatives, com 
qualitatives- i la proposada retroalimentació dels seus comentaris, a partir de conèixer 
els de la resta d’experts, en la segona ronda. 

En els processos en que s’han aplicat aquests tipus de consultes, quan els experts 
revaluen les seves opinions inicials, al conèixer les dels seus parells, a la llum 
d'aquesta informació, el consens de grup tendeix poc a poc a emergir, doncs es basa 
en aproximacions rigoroses per treure conclusions amb arguments prou fonamentats. 

Alguns aspectes han estat fonamentals per assegurar els millors resultats: 

a) que salvaguardem l’anonimat dels experts participants; 

b) que els mantenim informats des de bon inici, dels objectius de la consulta i 
característiques del mètode, de la transcendència de la seva opinió, del resultat de 
totes les fases i, en particular de la fase final i de la aplicabilitat dels resultats en la 
figura del PIAT; 

c) que els fem veure la fiabilitat del procés i el rigor en cada etapa; 

d) que en tot moment es controli la retroalimentació i se’ls hi mostri la dimensió 
quantitativa (estadística) de les opinions, i no només la qualitativa;  

e) que el qüestionari sigui prou clar en la formulació del diagnòstic i propostes 
d’intervenció;  

f) que se’ls expliciti clarament el context i l'horitzó temporal en què es planteja la 
sol·licitud d’opinió sobre les mesures a plantejar pel PIAT;  

g) que s’hagi fet  una bona selecció del panell d'experts tot assegurant-nos el seu 
compromís de col·laboració. Un bon nombre en aquests processos esta entre 10 i 20 
persones, per tal d’assegurar una adequada coordinació. 

3. El tercer aspecte clau fou decidir el moment oportú per iniciar aquesta consulta. Es 
va arrencar tan bon punt s’havia avançat prou en el procés de redacció del PIAT, per 
dues raons fonamentals: 

a) La conveniència de que es visualitzi la importància de la figura del PIAT, i, per tant 
la transcendència de la opinió experta de la gent consultada. 



 
 
 
 

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

Memòria del Pla de Participació   43 
 

b) La necessitat de comptar amb un diagnòstic prou avançat de la situació dels àmbits 
turístics i amb un primer esborrany de línies i estratègies d’intervenció, prou ajustades 
a la capacitat competencial de la pròpia figura del PIAT, i que aquest tingues al menys, 
el vist i plau del grup tècnic de seguiment. 

Al final d’aquest document es recull el model de Qüestionari que han rebut tots els 
membres del panell seleccionat. 

Tot i que no s’ha tancat encara el procés i que queden per rebre i valorar alguna de les 
opinions dels experts consultats, podem fer un primer balanç atenent al ric potencial de 
les respostes rebudes. 

Es van proposar 7 grans temes estratègics per afrontar la ordenació de l’activitat 
turística a Mallorca, tot demanant en primer lloc, que els experts els ordenesin de 
major a menor importància. 

Aquests set temes proposats són: 

1. Ordenar l’activitat turística a tota la illa 

2. Fer el model turístic més competitiu 

3. Avançar cap a un model turístic més sostenible 

4. Considerar el paisatge com a eix fonamental de cada intervenció 

5. Limitar la oferta d’allotjament 

6. Controlar la pressió sobre els recursos 

7. Reduir la estacionalitat de la demanda 

El primer a destacar és el notabilíssim consens, quasi unanimitat en destacar com a 
tema més important el Limitar la oferta d’allotjament, seguit molt de prop per Avançar 
cap a un model turístic més sostenible i Ordenar l’activitat turística a tota la illa. 

També resulta destacable la escassa importància atorgada a la qüestió de Reduir la 
estacionalitat de la demanda. 

Del quart al sisè lloc en ordre d’importància l’ocupen, segons els experts, els temes 
Controlar la pressió sobre els recursos, Fer el model turístic més competitiu i 
Considerar el paisatge com a eix fonamental de cada intervenció. 

En termes generals es ratifica doncs el pes relatiu, en termes de determinacions, que 
el PIAT atribueix a cadascun d’aquests temes. 

Cal destacar també que algun dels experts va proposar un tema nou Estimular una 
mobilitat més eficient (tren, tramvia, bicicleta) i sostenible (no contaminadora), aspecte 
fonamental, no només vinculat al turisme, ans al conjunt d’activitats que es despleguen 
a Mallorca, i que per tant ha portat a abordar un Pla específic sobre la mobilitat a nivell 
de tota la illa; i ha portat tanmateix al PIAT, a proposar-ne un d’específic vinculat a la 
mobilitat turística. 

Al experts se’ls demanava també que procedissin a avaluar l'impacte de cadascuna de 
les diverses línies d’actuació que se’ls proposava per fer front als set temes 
estratègics, o d’afegir-ne algun altre. Destacarem les valoracions més compartides, tot 
seguint la jerarquia atribuïda als set temes. Fem esment de totes les propostes que els 
experts van afegir, tot i que força d’elles estan de fet incloses en altres dels temes 
estratègics recollits més endavant. En aquest sentit és ben simptomàtic que el nombre 
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de línies o propostes incorporades anava disminuint a mesura que s’avançava en el 
Qüestionari. 

Així respecte al tema Limitar la oferta d’allotjament, les línies d’actuació més 
compartides són, per aquest ordre: 

• Regular les estades turístiques en habitatges i habilitar mecanismes de vigilància 

• Fomentar la millora urbanística dels teixits i el seu re-equipament 

• No incrementar, ans redistribuir, i, si s’escau reduir, el nombre de places turístiques 

• Incentivar la renovació dels establiments turístics (categoria, dotacions, serveis...) 

• Establir àmbits de l’illa susceptibles d’acollir ETH i els requeriments necessaris per 
fer-ho 

Els experts van afegir també: 

• Establir una ràtio de dues places per una per a les noves obertures (inclosos EHT i 
turisme d’interior) 

• Introduir limitacions als establiments de turisme rural i turisme d’interior 

• Prohibir l’ús turístic dels habitatges plurifamiliars 

• Limitar l’ús turístic en sòl rústic i vincular-ho al manteniment de l’activitat agrícola 

• Permetre només un HET per persona 

•  Establir un mecanisme fiscal per tal que els HET contribueixin a la formació d’un 
parc d’habitatges públic 

• Prohibició de  les ETH 

• Incentivar la  qualitat de l’ocupació laboral dels establiments turístics 

• Prioritzar qualitat sobre quantitat 

• Prioritzar la creació de llocs de feina de qualitat 

• Actuar sobre instal·lacions obsoletes de gran impacte, assignant-les data 
d’amortització per recuperar del paisatge i disminuir la pressió  

• Creixement cero en accessibilitat a la illa 

 

Quant al tema Avançar cap a un model turístic més sostenible, les línies d’actuació 
més compartides són, per aquest ordre: 

• Introduir mesures d’estalvi i eficiència en el consum de recursos (aigua, sol, 
energia...) 

• Introduir mesures per reduir la producció de residus i la seva reutilització 

• Impulsar accions de sostenibilitat mediambiental i models de gestió integral de la 
qualitat en les zones turístiques 

• Impulsar un pla pilot de mobilitat sostenible a alguna àrea turística madura 

Els experts van afegir també: 

• Introduir límits en l’ús de recursos naturals a les zones turístiques 
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• Establir instruments econòmics (incentius al baix consum, taxes, tarifes 
progressives- al consum de recursos i generació de residus) 

• Reduir la petjada ecològica de les zones turístiques amb l’augment de l’ús 
d’energies renovables i reducció de l’ús de productes de l’exterior 

• Avaluar (establir indicadors) de la petjada climàtica del transport aeri 

• Facilitar l’ús d’aigua reciclada 

• Limitar l’entrada de cotxes de lloguer 

• Ajudes al cotxe elèctric  

• Avaluar (establir indicadors) de la petjada ecològica i de l’efecte  sobre la salut 
publica de la població de  l’Illa dels creuers 

 

Quant al tema Ordenar l’activitat turística a tota la illa, les línies d’actuació més 
compartides són, per aquest ordre: 

• Establir limitacions globals en tota la illa en funció de les seves capacitats i recursos 

• Establir mesures específiques per cada sistema territorial segons les seves 
característiques 

• Tractar diferenciadament el cas de Palma 

Els experts van afegir també: 

• Congelar la construcció de nous equipaments i infraestructures turístiques 

• Ordenar l’activitat turística de cara a les transformacions socio-espacials i 
ecosistèmiques derivades del canvi climàtic, així com la situació de final del petroli 
barat 

• Evitar al màxim la barreja de l’espai turístic  amb l’espai residencial 

• Separació de allotjaments turístic i residencial 

• Vincular la planificació turística de manera estratègica a  la de la resta d’activitats i 
transports, energia, recursos hídrics, etc. 

 

Quant al tema Controlar la pressió sobre els recursos, les línies d’actuació més 
compartides són, per aquest ordre: 

• Limitar les estades turístiques en habitatges 

• Definir capacitat de les platges i regular el seu ús mitjançant aparcaments controlats 

Els experts van afegir també: 

• Incrementar els preus de les places de la borsa de places 

• Fomentar l’ús d’aigua reciclada 

• Limitar l’entrada de cotxes de lloguer 

• Gravar l’arribada de grans creuers 

 



 
 
 
 

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

Memòria del Pla de Participació   46 
 

Quant al tema Fer el model turístic més competitiu, les línies d’actuació més 
compartides són, per aquest ordre: 

• Delimitar les zones turístiques madures i impulsar la seva reconversió i re-
posicionament 

• Impulsar productes turístics sostenibles i enfocats a la singularitat del nostre 
patrimoni (natura, cultura, tradicions, agricultura, paisatge, autenticitat diversitat i 
gastronomia) 

• Impulsar la recerca de dades significatives i un sistema d’indicadors 

• Potenciar un pacte social amb tots els agents i plataformes, articulant mecanismes 
que enforteixin la cooperació públic-privada, i la coordinació entre administracions 

• Continuar i completar la renovació hotelera, incentivant la seva especialització 

Els experts van afegir també: 

• Fer el model econòmic més diversificat, ecològicament sostenible i socialment just 

• Establir un segell d’establiment turístic  socialment  responsable i respectuós amb 
els drets laborals 

 

Quant al tema Considerar el paisatge com a eix fonamental de cada intervenció, 
les línies d’actuació més compartides són, per aquest ordre: 

• Impulsar el manteniment de l'agricultura i del paisatge rural 

• Definir  mesures d’integració paisatgística (elements existents i noves actuacions) 

Els experts van afegir també: 

• Introduir mecanismes de compensació als paisatges agraris i economies pageses 
per l’activitat turística 

 

Quant al tema Reduir la estacionalitat de la demanda, la única línia d’actuació prou 
compartides és: 

• Potenciar nous productes turístics (esportiu, cultural, congressos, natural...) 

Els experts van criticar fonamentalment els esforços i inversions en aquest camp: 

• No destinar finançament públic a reduir la estacionalitat ni a propaganda turística  

• Potenciar la desturistització de l’economia i promoure activitats i equipaments per 
tal d’iniciar una transició post-fòssil i post-turística 

• Definir una estratègia de decreixement turístic anual 

• Limitar l’oferta d’allotjament a temporada alta 

• Apujar l’impost d’estades turístiques a temporada alta 
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5 CONCLUSIONS 

5.1 RESULTATS DELS TALLERS DE PARTICIPACIÓ 

A continuació es presenten els principals trets generals de la fase de Participació en 
Tallers i la seva relació amb la Diagnosi i els Objectius de la Memòria Justificativa. Cal 
insistir en el fet que les propostes recollides en aquestes zones reflecteixen les 
opinions dels assistents als tallers, i aquests no són totes les parts interessades, en 
opinió de l’equip redactor. La participació en els tallers va variar molt a les diferents 
zones en quantitat i en la representació dels sectors implicats, i això afecta als 
continguts finals.  
 

Participació Objectius (Memòria Justificativa) 

LÍMITS. Aspectes incorporats o reafirmats a 
la Diagnosi. 

 

Existeix una sensació de una saturació a llocs i 
moments concrets, però freqüents,  que afecta al 
benestar dels residents i pot afectar a l’atractiu 
que té Mallorca pels turistes. A la Diagnosi. Es 
constata que l’illa té límits en quant a la 
percepció de ciutadans, turistes i parts afectades 
i implicades en el sector turístic.  

L’apartat 2.2.2) de la Diagnosi, recull 
clarament aquesta opinió. 3.1.5. c) 
Controlar l’accés a aquelles recursos que 
pateixen major pressió sobre el territori i 
sobre el medi ambient insular. 

3.1.5. a) Redistribuir territorialment els 
beneficis i pressions del turisme. Es tracta 
de reduir la pressió sobre els recursos més 
sobrecarregats i evitar major pressió sobre 
el territori. 

S’insisteix en la necessitat de posar uns límits, 
però aquest límits poden ser de diferents tipus. 
En alguns casos s’insisteix en establir uns límits 
clars a la presència de turistes, concretant en les 
places turístiques que es poden explotar a 
Mallorca. El límit no ha de ser el de la demanda 
del mercat turístic. 

3.1.3. a) Introduir un límit de places 
turístiques pel conjunt de l’illa de Mallorca, 
tal com preveu la Llei 6/2017 i continuant 
l’estratègia de contenció iniciada pel POOT 
al 1995. 

3.2.2 Capacitat de l’allotjament turístic. 
(Limitació de places). La necessitat 
d’establir un límit de places turístiques 
s’estableix en tres nivells: pel conjunt de 
l’illa, per tipologies i per sistemes territorials. 

Hi ha un consens generalitzat que no ha de venir 
més gent a l’estiu o temporada alta.  

3.1.5 b) Redistribuir temporalment la pressió 
al llarg de l’any.  

Molts dels assistents als tallers no estan d’acord 
en establir uns límits concrets, sinó en aplicar 
una gestió que limiti el creixement sense 
mesura. 

 

Es manifesta la preocupació en la gestió de 
l’aigua i la mobilitat, per saturació de les 
infraestructures. 

3.1.5. c) Controlar l’accés a aquelles 
recursos que pateixen major pressió sobre 
el territori i sobre el medi ambient insular. 

3.1.7. a) Cal definir estratègies per a 
compatibilitzar el turisme amb la protecció 
del medi ambient i la qualitat de vida dels 
residents. 

Les Estades Turístiques en Habitatges (ETH) 
estan en el centre del debat sobre els límits a 
l’activitat turística. Una de les majors queixes és 
la manca de control, especialment en l’activitat i 
la legalitat dels ETH. 

3.1.6. En funció del previst a la Llei 6/2017 i 
tot considerant raons imperioses d’interès 
general, el PIAT establirà els criteris per a la 
zonificació de les estades turístiques en 
habitatges. 



 
 
 
 

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

Memòria del Pla de Participació   48 
 

Per algunes opinions, el control havia d’estar en 
els ajuntaments, ja que coneixen millor el territori 
en detall i podrien definir els usos. Per altres 
opinions, el control havia d’estar a un nivell 
superior, 

 

ESTADES TURÍSTIQUES EN HABITATGES 
(ETH) 

3.1.6. En funció del previst a la Llei 6/2017 i 
tot considerant raons imperioses d’interès 
general, el PIAT establirà els criteris per a la 
zonificació de les estades turístiques en 
habitatges. 

La majoria de participants als tallers no estan 
d'acord amb permetre les ETH en edificis 
plurifamiliars. 

Al pobles d’interior la opinió és la contrària. 

 

Els aspectes positius de les ETH. Els aspectes 
negatius de les ETH. 

 

ZONES TURÍSTIQUES MADURES 

3.1.4 c) Identificar les zones turístiques 
madures de l’illa de Mallorca a partir dels 
indicadors definits en fase de diagnosi. 

3.1.4. d) Delimitar les zones turístiques 
madures identificades o recollir i si escau 
modificar la delimitació de les zones 
turístiques madures ja reconegudes. 

El principal problema és la inversió pública en 
reurbanització. En moltes zones, la majoria 
d’hotels s’han modernitzat, fent un gran esforç 
en inversions, però l’entorn urbà té una qualitat 
deficient.  

Es defineixen 5 Zones Turístiques Madures 
i Saturades (ZTM1). Es defineixen criteris 
d’ordenació relacionats amb: millorar la 
qualitat dels teixits urbans, millorar la 
mobilitat (principalment aquella no 
motoritzada), establir xarxes d’espais lliures 
que connectin els espais urbans i exteriors, 
fomentar la reducció del nombre de places, 
renovació de la planta hotelera, afavorir el 
manteniment de la població resident... 

Per minvar la saturació turística cal reduir 
places, 

3.1.3. a) Introduir un límit de places 
turístiques pel conjunt de l’illa de Mallorca, 
tal com preveu la Llei 6/2017 i continuant 
l’estratègia de contenció iniciada pel POOT 
al 1995. 

DOTACIONS I RECURSOS TURÍSTICS  

Molts dels ajuntaments indiquen que la seva 
capacitat de gestió es veu superada massa 
sovint, sobre tot a la temporada alta. Les 
infraestructures es troben en el límit. El 
repartiment de recursos s’ha de fer no només 
respecte a l’allotjament turístic, sinó també 
considerant la capacitat de càrrega 
d’infraestructures i pressió turística. 

 

Moltes propostes es refereixen a mobilitat i 
transport públic 

3.2.6. 1. Es proposa una mesura de 
caràcter insular vinculada a l’estructura 
territorial, es tracta d’un Pla de mobilitat 
turística que prevegi la intermodalitat 
(pública/privada), accessibilitat i eficiència 
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en els desplaçaments per l’illa, en 
referència a les principals infraestructures 
d’arribada/sortida, destinacions 
d’allotjament i atractius turístics. 

3.2.5.  1.a) Optimitzar la utilització dels 
espais públics, el medi ambient i la mobilitat 
i evitar la sobreexplotació de recursos, 
equipaments i infraestructures. 

Es defineixen 5 Zones Turístiques 
Madures i Saturades (ZTM1). Es 
defineixen criteris d’ordenació relacionats 
amb: millorar la qualitat dels teixits urbans, 
millorar la mobilitat (principalment aquella 
no motoritzada), establir xarxes d’espais 
lliures que connectin els espais urbans i 
exteriors, fomentar la reducció del nombre 
de places, renovació de la planta hotelera, 
afavorir el manteniment de la població 
resident... 

Majors problemes de recursos o ambientals que 
cal millorar: mobilitat, gestió de l’aigua. 

 

S'ha de parlar de gestió en comptes de límits.   

ALTRES   

Baixar l'estacionalitat s’interpreta com distribuir 
el pic de turistes al llarg de l'any, i no igualar 
aquest pic tot l'any. 

3.1.5 b) Redistribuir temporalment la pressió 
al llarg de l’any. 

Es considera que no hi ha prou consciència o 
informació  per part de altres col·lectius no 
hotelers beneficiats pel turisme, sobre el que 
suposa gestionar  l'alta demanda de visitants, 

 

 

5.2 RESUM DIAGNÒSTIC PER ZONES 

Cal tornar a insistir en el fet que les propostes recollides en aquestes zones 
reflecteixen les opinions dels assistents als tallers, i aquests no són totes les parts 
interessades, en opinió de l’equip redactor. La participació en els tallers va variar molt 
a les diferents zones en quantitat i en la representació dels sectors implicats, i això 
afecta als continguts finals. A cada taller, és necessari prendre en consideració 
l’assistència i la representació per tal de  A continuació es presenta un resum per 
Sistemes Territorials.  

 

5.2.1 SERRA DE TRAMUNTANA 

Límits 

El límit de la Serra de Tramuntana s'ha d'establir en termes de la conservació del 
paisatge, que es el seu tret més significatiu, i de la seva gestió. El límit s'ha d'establir 
amb la qualitat. Els signes de saturació son evidents. 

No ha de vindre més gent. S'ha d'adaptar el límit d'acollida a la capacitat de càrrega 
ACTUAL de les infraestructures. 
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Baixar l'estacionalitat significa distribuir el pic de turistes al llarg de l'any, i no igualar 
aquest pic tot l'any 

Estades Turístiques en Habitatges (ETH) 

Cal posar un límit establint unes determinades característiques o tipologia del 
habitatge. Es pot limitar l'oferta d'ETH  establint un mínim d'exigències.  

És necessari garantir la protecció i la seguretat dels visitants, especialment pel que fa 
la oferta de ETH, 

L'oferta d'ETH en habitatge plurifamiliar es l'aspecte més greu d'aquest fenomen. 

Zones Turístiques Madures 

Sense comentaris 

Dotacions i Recursos Turístics 

Calen mesures dissuasives per evitar la saturació i la concentració turística. Per 
exemple diversificació d'horaris i dies en relació a diferents ofertes i recursos turístics: 
mercadillos etc.  i també pel que fa a la disponibilitat del transport públic. El transport 
públic a la Serra Tramuntana es un factor clau. Cal afegir no només transport públic, 
sinó també una acurada senyalització, interpretació i informació dels recursos turístics 
perquè no es concentri la pressió en el mateix punt i en el mateix moment. 

Cal diversificar l'oferta de recursos. 

Altres 

Segons les dades que coneix, els hotels, amb la millora de la qualitat, tendeixen a 
acollir menys gent amb uns preus més elevats 

 

5.2.2 PLA – RAIGUER 

Límits 

Posar límits en la qualitat. 

Tres idees bàsiques: limitació + regulació + control 

Estades Turístiques en Habitatges (ETH) 

Als pobles es detecten problemes d'accés a l'habitatge de lloguer degut als ETH. La 
majoria de l'oferta es il·legal i/o l'habitatge que es comercialitza es il·legal. 

És important regularitzar i fer arribar la informació per evitar problemes relacionats 
amb la gestió de residus i també de l'aigua als ETH. 

Zones Turístiques Madures 

Sense comentaris 

Dotacions i Recursos Turístics 

Potenciar el turisme d'interior i desestacionalitzar. Hi ha manca d'informació. Els 
turistes sempre hi van als mateixos punts. S'ha de fer l'oferta més atractiva per no 
concentrar-ho tot en el mateix punt i potenciar altres de nous.  

Al Pla no hi ha oficines turístiques. El vi es un recurs del Raiguer. El senderisme i 
l'escalada també. 
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Es detecten molts problemes d'aigua. 

Altres 

El turisme es menja tot. S'ha de pensar en innovació, "smart island"… i no es fa res. 
Els joves universitaris han de sortir de l'illa per trobar feina. 

Donada l’escassa participació dels ajuntaments als sistemes territorials de la Serra de 
Tramuntana i del Pla de Mallorca, es va proposar la realització d’una enquesta a 
representants d’ajuntaments, a través de les corresponents mancomunitats. La 
Mancomunitat del Pla de Mallorca ha mostrat un alt nivell de resposta (12 de 14 
municipis) i a continuació es mostra un resum dels resultats 

- Hi ha una opinió àmplia, tot i que no unànime, de no posar límits a l’activitat 
turística. Però sí que s’accepten en molts de casos límits per tipologies. La 
tipologia més protegida ha de ser la de sòl rústic protegit. 

- S’acceptarien alguns tipus de limitacions, per exemple cobrar, a recursos 
turístics en cas de massificació. 

- Al Pla de Mallorca, que no ha estat zona turística, s’ha de permetre un 
creixement major que a les zones turístiques clàssiques. 

- Opinió a favor de les Estades Turístiques a Habitatges, pels seus efectes 
positius a les economies del Pla. Inclús en el cas d’edificis plurifamiliars. Els 
avantatges compensen els inconvenients. 

- Els límits han d’estar a la capacitat de càrrega. 
- Les dotacions que cal millorar amb més urgència són totes aquelles lligades a 

la mobilitat, sobre tot el transport públic, vials i aparcaments. 
- Els principals problemes ambientals detectats són els relacionats amb la gestió 

de l’aigua i la mobilitat. 
 

5.2.3 BADIES DEL NORD 

Límits 

Hi ha uns recursos limitats però ningú defineix quin és l'horitzó. 

Les ETH són un boom especulatiu i immobiliari. És una bimbolla. 

Estades Turístiques en Habitatges (ETH) 

El fenomen d'ETH en habitatges unifamiliars ha tingut efectes en la construcció 
desaforada en sòl rústic. 

Preocupació per la convivència entre turistes allotjats en hotels, turistes allotjats en 
habitatges, residents… 

Preocupa la qualitat d'aquesta oferta i també els problemes d'infraestructures 

No favorables a l'autorització d'ETH en plurifamiliars. Romp la convivència social. 

Zones Turístiques Madures 

Problemes de reurbanització,. També d'equipaments i de mobilitat (accessibilitat, 
aparcaments…). 

Manquen solars per atendre les necessitats. Problemes de coordinació entre 
administracions per fer viable la inversió. 
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Dotacions i Recursos Turístics 

Si el paisatge es un recurs, s'haurien de considerar mesures d'integració paisatgística. 

S'han d'optimitzar els recursos existents. via de circumval·lació. Donar més seguretat 
als ciclistes. Posar aparcaments a les afores i fer caminar a la gent. Manca 
acondicionament de camins. Senyalització. 

Altres 

Si els nuclis d'interior han de ser turístics o no, es una qüestió de límits… La llei ha de 
definir els criteris d'aquests límits. També ha d'anar associat a un Pla de mobilitat i pot 
ser a la definició d'uns estàndards urbanístics especials per a les zones turístiques. 

Davant l'afirmació de que tota Mallorca es turística, es així realment? 

 

5.2.4 MIGJORN – COSTA DE LLEVANT SUD 

Límits 

Les exigències de qualitat  poden ser un  límit. S'ha de pensar en com gestionar la 
realitat que hi ha, més que posar límits. 

El límit de places hoteleres ja hi es. Però davant el límit d'ETH  no hi ha hagut 
regulació. 

Els Ajuntaments podrien definir els usos, però no se'ls hi pot donar tot el marge. La 
regulació ha d'estar en mans de les Administracions que tenen al ciutadà mes lluny. 

Estades Turístiques en Habitatges (ETH) 

Les ETH afecten tot: la qualitat, els serveis. 

Hi ha problemes molt importants especialment amb els residus. Amb les ETH es 
triplica la població als mesos d'estiu, amb les mateixes infraestructures. Hi ha una gran 
dificultat de gestió d'aquest fenomen per part dels Ajuntaments. 

A certes zones les ETH  s'han carregat el lloguer de la gent que fa feina. 

El principal problema es que passem d'un model turístic organitzat i/o estructurat amb 
places hoteleres a un model d'ETH. ÉS difícil canviar l'estructura del model a curt 
termini, especialment tenint en compta que es un fenomen que  s'escampa per tot. 

Zones Turístiques Madures 

Hi ha manca d'infraestructures 

Dotacions i Recursos Turístics 

Alguns hotels es troben amb dificultats per obrir més temps per la manca 
d'infraestructures. La Colònia de Sant Jordi aposta pel turisme esportiu. 

Altres 

Per allargar la temporada es necessària l'ajuda de les institucions. A través del Consell 
Insular i Ajuntaments s'ha d'ensenyar a la gent que vivim en un país que viu del 
turisme. La temporada turística ha de ser tot l'any per tothom. 

És preocupant l'afirmació de que "Tota Mallorca es zona turística". 
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5.2.5 PENÍNSULA LLEVANT 

Límits 

Limitar mitjançant condicions de qualitat. Els límits han de venir dels petits territoris. 
Haurien de ser els municipis, no àmbits territorials grans. 

Els límits que pugui plantejar el PIAT no minvaran l'impacte ni la pressió sobre el 
territori. Els motius per limitar han de ser mediambientals. 

Hauria d'haver un control. Els Hotels tenen contínuament inspeccions. 

S'ha d'aplicar una ràtio i una qualitat. No s'ha d'autoritzar en sòl rústic, i s'ha de 
reforçar la disciplina. No es pot desvirtuar Mallorca, cada municipi ha de poder exigir lo 
seu. 

Estades Turístiques en Habitatges (ETH) 

No s'ha de permetre en plurifamiliars. Amb el lloguer turístic en plurifamiliars no 
s'ofereix qualitat. 

Hi ha treballadors que s'estimen més marxar perquè tenen problemes per trobar 
habitatge. 

Zones Turístiques Madures 

Problemes d'urbanització. 

Dotacions i Recursos Turístics 

Hi ha un estat d'erosió de les platges important. 

Fa falta la creació de productes turístics a nivell de comarca. 

A efectes del producte turístic, les competències són de l'ATB.És de vital importància 
la participació dels Ajuntaments. 

Altres 

 

5.2.6 ÀREA METROPOLITANA – PLATJA DE PALMA – CAP BLANC 

Límits 

S'ha de parlar de gestió en comptes de límits. 

S'ha tengut en compte els recursos limitats del nostre territori? Aquests són limitats. 
Els recursos naturals no ens acompanyen. S'ha d'exigir qualitat i s'ha d'apostar per 
l'eficiència energètica sense parlar de límits ja que crea molta controvèrsia. S'ha de 
parlar de gestió. Gestionar l'accessibilitat i la mobilitat en relació als recursos de major 
valor és un tema important. 

S'ha de cercar un equilibri entre el resident-turista. En certs moments es generen 
dinàmiques que canvien el caràcter d'un barri. El límit està en que es mantengui 
l'equilibri entre la vida del ciutadà i el turista. 

Per tal de parlar de límits, i tenir la "foto completa", s'ha de tenir en compte l'impacte 
dels creuers. 
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Estades Turístiques en Habitatges (ETH) 

No agrada el fet de haver de zonificar. Com es pot decidir quin propietari té dret a 
llogar i qui no? El mercat s’ha de regular tot sol, per exemple amb mesures com la 
regulació fiscal. 

En aquesta tipologia no hi ha control dels hostes, entra qualsevol, no hi ha fulles de 
reclamació. Els hotels tenen moltes obligacions, per tant les ETH haurien de tenir els 
mateixos requisits o més, si es que consumen més recursos dels estimats per la 
finalitat amb la qual varen ser construïts. 

Palma ha experimentat un canvi com a lloc atractiu per visitar a ser un lloc atractiu per 
allotjar-se, especialment amb la dinàmica d'ETH. 

Els treballadors del sector turístic tenen dificultat per accedir al lloguer. 

Les associacions de comerciants traslladen a l'Ajuntament que l'efecte de les ETH és 
positiu pel que fa a l'increment en el nombre de vendes, perquè aquests turistes van a 
comprar al comerç de barri; i també des del sector de la restauració, els restaurants es 
veuen beneficiats. 

Zones Turístiques Madures 

Les zones turístiques no han estat planificades per hi viure, només pel turisme, però 
ara hi viu molta gent. Pel que fa al cas de Platja de Palma, s'ha de posar especial 
atenció en temes d'equipaments, habitatge. Hi ha problemes d'habitatge molt 
importants, a més a més, a l'hivern deixen de funcionar molt de serveis. Fan falta 
equipaments públics. Quant a Platja de Palma, s'hauria de recuperar o reinventar part 
dels seus valors, des del punt de vista paisatgístic. Cal posar en valor del paisatge 
litoral i d'interior que es troben en procés de degradació. 

Pel que fa al cas del Passeig Marítim, s'ha de pensar primer en el ciutadà. Convertir-lo 
en un espai d'esbarjo. 

Dotacions i Recursos Turístics 

S'ha de potenciar el transport públic, per evitar l'impacte del cotxe. Per altre banda no 
deixar que qualsevol arribi en cotxe a tots els recursos turístics. 

S'ha d'aprofitar l'activitat turística per posar en valor el patrimoni que s'està deteriorant. 

Altres 

No es pot perjudicar als residents per beneficiar als turistes 

 

5.2.7 LITORAL DE PONENT 

Límits 

No hi ha cap tipus de normativa que hagi pogut intervenir sobre la pressió humana a 
l'illa. Si s'apliqués la Llei bastaria. S'ha de fer complir. Però les Lleis no es fan complir i 
no passa res. Aquesta es la realitat. I mentre tant aquest nombre teòric va creixent. 
Una manera d'aturar es augmentant el preu i la qualitat. 

Més que parlar de límits, en realitat hauria de ser en relació a la capacitat de càrrega 
del territori. 
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Els límits són fàcils de comprovar en els hotels, però difícil de controlar en els ETH. La 
repartició de places no serà efectiva si no va acompanyada d'un bon Pla d'inspeccions. 

Una idea és que el límit s'ha de posar en lo que fan els turistes i no en el nombre de 
turistes. Per exemple, el lloguer de cotxes, les barques que puguin fondejar, la gent 
que pot passar pels camins. S'ha de posar un límit des de lo micro, per acabar 
condicionant lo macro a través de límits indirectes (aigua, transport...) 

Estades Turístiques en Habitatges (ETH) 

L'Ajuntament de Calvià va proposar que es prohibís les ETH en plurifamiliars. Hi ha un 
problema amb els treballadors que no troben habitatge. 

Les ETH no segreguen els residus, però als hotels és segrega el 100%. 

Zones Turístiques Madures 

Tot i ser zones madures es segueix creixent. Únicament s'han entès com a zones 
turístiques madures en termes de degradació i no de saturació. 

En termes de densitat (turista/ha) no poden decréixer. La manera d'actuar és a través 
d'una estratègia d'incrementar els espais lliures, incorporant un gran parc per tal que la 
densitat sigui raonable. 

Dotacions i Recursos Turístics 

El turista ha canviat (i el resident també). Abans, els turistes d'estiu no es movien de 
l'hotel. A més, avui en dia llogar un cotxe és molt més econòmic, i abans era un luxe.  

Els turistes podrien anar en transport públic; i no només rodat sinó també a través de 
xarxes ciclistes. No hi ha una demanda important, però n'hi ha suficient. Definir rutes 
des del litoral cap als pobles d'interior. Les carreteres existents són paisatgístiques, 
però molt perilloses. Per tant, l'idea és crear uns vials segregats que poguessin ser 
utilitzats sense perill per bicis i no haver d'utilitzar cotxes. 

Fomentar el turisme d'esport 

La convivència és difícil entre diferents tipus de turistes. A la vegada que s'incrementa 
la qualitat, s'han d'aplicar polítiques de millora de l’entorn (públiques i privades). 

Altre problema són les depuradores. Estan totes desbordades.  

Altres 

 

5.2.8 TALLER FINAL 

Límits 

Tothom està d'acord en posar límits. S'han de posar, però creiem que es molt difícil. 
Defensem la qualitat.  

Es pot incrementar la qualitat dels serveis que s'ofereixen en l'illa per augmentar la 
qualitat del turista. Així el mateix mercat regularà el nombre de turistes. 

Es fonamental decréixer en estiu, a més és la temporada en la que els recursos, com 
l'aigua, són més escassos. No cal arribar en aquest punt durant la temporada baixa.   

Estades Turístiques en Habitatges (ETH) 
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A través de la zonificació que es pretén fer serà molt complicat definir on se podrà dur 
l'activitat tant en unifamiliars com en plurifamiliars. 

Cal posar exigències per poder llogar ETH en termes de qualitat. Hauria d'haver una 
normativa per les ETH: incendis, seguretat, etc.. 

Es complicat per un municipi decidir la zonificació. 

Zones Turístiques Madures 

Sense comentaris 

Dotacions i Recursos Turístics 

Les rutes d'interior son més atractives durant la temporada que no és d'estiu. Però 
necessitarien un sistema de transport públic. 

Altres 

L'estacionalitat des del punt de vista d'un resident es bona. Ajuda l'illa a recuperar-se i 
als residents a descansar  de l'estrès que genera l'activitat. 

 

 

 

Signat en representació de CCRS-GAAT, 

 

 

 
Joaquim Sabaté Bel 
Dr. arquitecte  
i llicenciat en ciències econòmiques 
Director dels treballs 
 

Palma, 04 d’abril de 2018 
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ANNEX I.  QÜESTIONARI DELPHI 

 

GUIA PER EMPLENAR EL QÜESTIONARI DELPHI 

1. Es proposen 7 temes estratègics per afrontar la ordenació de l’activitat turística a 
Mallorca. Li demanem que els ordeni de major a menor importància per vostè, sent 1 
el més important i 7 el menys important. Per exemple: Si el tema 3. Avançar cap a un 
model turístic més sostenible, vostè el considera el més important l’avalua amb un 1, si 
el següent, en ordre d'importància, considera que és el tema 5. Limitar la oferta 
d’allotjament, l’ avalua amb un 2, i així fins a l'últim tema que puntua amb un 9. Si 
considera que s’han d'afegir-altres temes, proposi-ho i puntuï’l si us plau. 

2. A continuació li preguem procedeixi a avaluar l'impacte de cada estratègies o línia 
d’actuació proposada de cadascun dels temes estratègics. L'avaluació es fa sobre una 
escala de 0 a 5, de poc impacte a molt impacte. Per exemple: Si per al tema 6. 
Controlar la pressió sobre els recursos, vostè creu que Limitar les estades turístiques 
en habitatges és alt, ho puntua 4 o 5, i si creu que Limitar les places turístiques és baix 
ho puntua amb 1 o 2. Si considera que s’han d'afegir-altres estratègies, proposi-les i 
puntuï-les si us plau. 

3. Li preguem dediqui uns minuts de reflexió a cada tema i estratègia, intentant 
avaluar-los tots. Ens interessa la seva opinió personal sobre el conjunt, i no només 
sobre aquells sobre els quals se senti més familiaritzat. Si no pot contestar algun, deixi 
en blanc l'espai per la resposta. 

Incloem en aquesta ocasió els comentaris i raonaments o aportacions del conjunt 
d’experts. Al final del qüestionari hi ha espai per aclarir o facilitar-nos la informació 
addicional que cregui convenient. Els seus comentaris ens resulten del màxim interès. 

- Li agraïm la devolució del qüestionari emplenat i la fitxa del participant a la següent 
adreça de correu electrònic <ccrs@coac.net>. En cas que necessités informació 
addicional o aclaridora, li preguem es posi en contacte telefònic amb Maria Magdalena 
Pons al telèfon 687839328 o 609622899 (Joaquim Sabaté). 

Els set temes estratègics que es van suggerir són (no estan per ordre d’importància): 

1. Ordenar l’activitat turística a tota la illa 

2. Cal fer el model turístic més competitiu 

3. Avançar cap a un model turístic més sostenible 

4. Considerar el paisatge com a eix fonamental de cada intervenció 

5. Limitar la oferta d’allotjament 

6. Controlar la pressió sobre els recursos 

7. Reduir la estacionalitat de la demanda 
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TEMES ESTRATÈGICS SUGGERITS 

1. ORDENAR L’ACTIVITAT TURÍSTICA A TOTA LA ILLA 

Ordenar tema segons importància de 1 a 7 (   ) 

Els experts l’han considerat tercer (3) en ordre d’importància 

Diagnosi 

• El fenomen turístic, que es concentrava a les zones costaneres, s’ha estès a tota la 
illa 

• A l’interior de l’illa hi ha més de 10.000 places i força indrets estan congestionats de 
visites 

• El sòl rústic ha estat colonitzat pel turisme 

• Palma esdevé un pol d’atracció i esclaten les estades turístiques d’habitatges 

Objectius  

• Afrontar l’ordenació turística d’una manera comprensiva en tota l’illa 

• Atendre als requeriments d’agents i turistes, però també dels treballadors i residents 

• Reconèixer, caracteritzar i tractar diferenciadament els diversos sistemes territorials 

 

Estratègies o línies d’actuació 

Avaluar de 0 (poca) a 5 (molta importància), eliminar, o afegir d’altres 

• (4,2 mitjana) Tractar diferenciadament el cas de Palma (   ) 

• (3,8 mitjana) Establir limitacions globals en tota la illa en funció de les seves 
capacitats i recursos (   ) 

• (3,3 mitjana) Establir mesures específiques per cada sistema territorial segons les 
seves característiques (   ) 

• (2,8 mitjana) Ordenar la illa en grans sistemes territorials turístics (   ) 

• (1,8 mitjana) Cercar de concentrar el turisme només en la franja costanera (   ) 

• (1,8 mitjana) Redistribuir el turisme entre els diferents sistemes territorials (   ) 

 

Altres que vostè consideri 

• ............... (   ) 

• ............... (   ) 

• ............... (   ) 

Altres experts han afegit: 

• Congelar la construcció de nous equipaments i infraestructures turístiques (    ) 

• Ordenar l’activitat turística de cara a les transformacions socio-espacials i 
ecosistèmiques derivades del canvi climàtic, així com la situació de final del petroli 
barat (    ) 
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• Vincular la planificació turística de manera estratègica a  la de la resta d’activitats –
transports, energia, recursos hídrics, etc. (    ) 

• Evitar al màxim la barreja de l’espai turístic  amb l’espai residencial  ............... (    ) 

• Separació de allotjaments turístic i residencial (   ) 

 

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

Font: Conselleria de turisme, 2016 

 

Proposta de delimitació de les zones turístiques madures 

Elaboració pròpia 
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2. CAL FER EL MODEL TURÍSTIC MÉS COMPETITIU  

Avaluar tema segons importància de 1 a 7 (   ) 

Els experts l’han considerat cinquè (5) en ordre d’importància 

Diagnosi 

• El model turístic imperant (sòl i platja) mostra símptomes d’esgotament 

• El model turístic imperant provoca greus desequilibris sobre el territori  

• La inseguretat o alts costos de força destinacions competidores pot desaparèixer 

• El model existent és molt rígid i poc amatent respecte a realitats canviants 

• Hi han zones turístiques madures i establiments amb notable obsolescència 

• La rendibilitat de les explotacions ha minvat força els darrers anys 

Objectius  

• Avançar cap a un model turístic més equilibrat, divers, responsable, competitiu i 
sostenible 

• Cercar nínxols d’oferta especialitzada (esport, senderisme, gastronomia, natura, 
wellness...) 

• Promocionar la imatge de l’illa com a destinació atractiva fora de la temporada 
estival 

• 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 

• Assegurar la rendibilitat del turisme sense afectar els seus recursos ni la qualitat de 
vida dels residents 

• Analitzar continua i acuradament els canvis i apostar decididament per a la 
innovació 

 

Estratègies o línies d’actuació 

Avaluar de 0 (poca) a 5 (molta importància), eliminar, o afegir d’altres 

• (3,8 mitjana) Delimitar les zones turístiques madures i impulsar la seva reconversió i 
re-posicionament (   ) 

• (3,5 mitjana) Impulsar productes turístics sostenibles i enfocats a la singularitat del 
nostre patrimoni (natura, cultura, tradicions, agricultura, paisatge, autenticitat i 
gastronomia) (   ) 

• (3,3 mitjana) Impulsar la recerca de dades significatives i un sistema d’indicadors ( ) 

• (3,2 mitjana) Potenciar un pacte social amb tots els agents i plataformes, articulant 
mecanismes que enforteixin la cooperació públic-privada, i la coordinació entre 
administracions (   ) 

• (3,2 mitjana) Continuar i completar la renovació hotelera, incentivant la seva 
especialització (   ) 
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• (3 mitjana) Millorar les dotacions i ordenar l’accés als recursos (   ) 

• (2,8 mitjana) Reconvertir explotacions obsoletes en equipaments o habitatges (   ) 

• (2,5 mitjana) Generar l'ús de les noves tecnologies, fomentar-ne la innovació (   ) 

 

Altres que vostè consideri 

• ............... (   ) 

• ............... (   ) 

Altres experts han afegit: 

• Cal un model econòmic més diversificat, ecològicament sostenible i socialment just 
(    ) 

• Establir un segell d’establiment turístic  socialment  responsable i respectuós amb 
els drets laborals............... (  4 ) 

 

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

Font: Elaboració pròpia a partir REE 

 

Evolució del parc de vehicles de l’illa de Mallorca (1996-2015) 

Font: IBESTAT 
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Evolució de les IMD de 170 estacions d’aforament (2004-2015)  

Font: Consell de Mallorca 
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3. AVANÇAR CAP A UN MODEL TURÍSTIC MÉS SOSTENIBLE 

Avaluar tema segons importància de 1 a 7 (   ) 

Els experts l’han considerat segon (2) en ordre d’importància 

Diagnosi 

• Un aspecte clau en tota destinació turística és la seva sostenibilitat 

• A Mallorca més d’un terç de les reserves d’aigua estan sobre explotades i 
salinitzades 

• El sistema de sanejament evidencia punts molt crítics 

• Força carreteres, particularment a l’estiu, estan sobrecarregades 

• Com tantes altres illes, Mallorca té un notable grau de dependència del exterior 

Objectius  

• Orientar el turisme com un sector estratègic amatent a la sostenibilitat ambiental i 
social 

• Definir estratègies i polítiques per a compatibilitzar el turisme amb la protecció del 
medi ambient i la qualitat de vida dels residents 

• Impulsar productes turístics que posin en valors els recursos naturals, culturals, 
territorials, tradicionals i paisatgístics, potenciant l'autenticitat de les experiències 
turístiques i la nostra singularitat cultural 

• Vincular la sostenibilitat al desenvolupament d'un model turístic basat en la gestió 
integral de la qualitat i la innovació 

• Establir les imprescindibles limitacions o mesures de mitigació, per reduir la petjada 
ecològica i preservar els recursos naturals i culturals de Mallorca, eliminant la 
excessiva explotació de recursos limitats 

• Assegurar una mobilitat més sostenible 

Estratègies o línies d’actuació 

Avaluar de 0 (poca) a 5 (molta importància), eliminar, o afegir d’altres 

• (4 mitjana) Introduir mesures eficiència en el consum de recursos (aigua, sol, 
energia...) (   ) 

• (4 mitjana) Introduir mesures per reduir la producció de residus i la seva reutilització 
(   ) 

• (4 mitjana) Incentivar la mobilitat en transport públic sobre la privada (   ) 

• (3,4 mitjana) Impulsar accions de sostenibilitat mediambiental i models de gestió 
integral de la qualitat en les zones turístiques (   ) 

• (3 mitjana) Impulsar un pla pilot de mobilitat sostenible a alguna àrea turística 
madura (   ) 

• (2,3 mitjana) Considerar la pujada del nivell de la mar i els seus efectes a la costa () 

• (2,1 mitjana) Inventariar els espais de major interès ecològic, i integrar-los 
progressivament al sistema d’espais oberts territorials (   ) 
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• (2,1 mitjana) Establir criteris de tractament ambiental i paisatgístic de vies i espais 
públics (    ) 

 

Altres que vostè consideri 

• ............... (   ) 

• ............... (   ) 

• ............... (   ) 

Altres experts han afegit: 

• Introduir límits en l’ús de recursos naturals a les zones turístiques (    ) 

• Incentius al baix consum i taxes progressives al de recursos i generació de residus  
(    ) 

• Introduir energies renovables a les zones turístiques (    ) 

• Establir indicadors de la petjada climàtica del transport aeri  (    ) 

• Establir indicadors de la petjada ecològica i de l’efecte sobre la salut publica dels 
creuers (    ) 

• Facilitar l’ús d’aigua reciclada (   ) 

• Limitar l’entrada de cotxes de lloguer i donar ajudes al cotxe elèctric (   ) 
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4. CONSIDERAR EL PAISATGE COM A EIX FONAMENTAL DE CADA 
INTERVENCIÓ 

Avaluar tema segons importància de 1 a 7 (  ) 

Els experts l’han considerat sisè (6) en ordre d’importància 

Diagnosi 

• El paisatge i la identitat de força indrets de Mallorca estan amenaçats o 
desconsiderats 

• El paisatge no es reconeix, ara per ara, com un recurs bàsic pel turisme 

• El turisme és percebut com el causant de les principals afeccions del nostre 
paisatge 

Objectius  

• Considerar el paisatge com el primer recurs del turisme 

• Situar el paisatge com a eix central de qualsevol intervenció 

• Utilitzar el turisme com un instrument de valoració del paisatge 

Estratègies o línies d’actuació 

Avaluar de 0 (poca) a 5 (molta importància), eliminar, o afegir d’altres 

• (4 mitjana) Impulsar el manteniment i rehabilitació del patrimoni natural i cultural (   ) 

• (3,6 mitjana) Impulsar el manteniment de l'agricultura i del paisatge rural (   ) 

• (3,4 mitjana) Definir  mesures d’integració paisatgística (elements existents i nous) (   
) 

• (3 mitjana) Identificar els diferents paisatges de Mallorca (   ) 

• (2,8 mitjana) Elaboració d’un inventari dels recursos patrimonials de la illa de 
Mallorca (   ) 

• (2,7 mitjana) Proposar un Pla de camins tradicionals de la illa de Mallorca (   ) 

• (2,2 mitjana) Valoració de quins d’aquests recursos poden esdevenir productes 
turístics (   ) 

• (2,2 mitjana) Proposar Plans Especials d’adequació ambiental i paisatgística dels 
principals elements de cadascun dels sistemes territorials turístics (   ) 

 

Altres que vostè consideri 

• ............... (   ) 

• ............... (   ) 

• ............... (   ) 

Altres experts han afegit: 

• Introduir mecanismes de compensació sobre els paisatges agraris i economies 
pageses des de l’activitat turística (    ) 
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Habitatges objecte d’Estades Turístiques, oferta reglada i no reglada 

Font: Elaboració pròpia a partir de http://insideairbnb.com/mallorca  

 

 

 

 

http://insideairbnb.com/mallorca
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5. LIMITAR LA OFERTA D’ALLOTJAMENT 

Avaluar tema segons importància de 1 a 7 (  ) 

Els experts l’han considerat el tema més important (1) 

Diagnosi 

• Oferta d’allotjament amb força desajustos (ocupació massiva, excessiva densitat, 
degradació...) 

• Creixement notable d’una segment (ETH) sense una clara regulació o al marge 
d’aquesta 

• Superació de la capacitat enraonada a força indrets 

• Manca d’informació actualitzada i completa per ordenar el principal sector econòmic 
de l’illa 

Objectius 

• Limitar el desenvolupament injustificat i insostenible de nous sòls turístics 

• Corregir els desajustos en la oferta d’allotjament (particularment la obsolescència) 

• Regular totes les modalitats de la oferta i establir mesures de vigilància i control 

• Limitar o impulsar la amortització de places de menor qualitat i en àrees saturades 

• Desplegar estudi i anàlisi per garantir una informació completa i actualitzada de la 
oferta 

 

Estratègies o línies d’actuació 

avaluar de 1 a 5 segons importància, eliminar, o afegir d’altres 

• (2,2 mitjana) Afavorir rehabilitació destinacions madures i posada en valor de 
l'oferta interior (   ) 

• (4,2 mitjana) Regular estades turístiques en habitatges i habilitar mecanismes de 
vigilància (   ) 

• (3 mitjana) Establir àmbits de l’illa susceptibles d’acollir ETH i requeriments 
necessaris (   ) 

• (3,8 mitjana) Redistribuir, i, si s’escau reduir, el nombre de places turístiques (   ) 

• (4 mitjana) Fomentar la millora urbanística dels teixits urbanístics i el seu re-
equipament (   ) 

• (3,4 mitjana) Incentivar renovació dels establiments turístics (categoria, dotacions, 
serveis...) (   ) 

• (1,9 mitjana) Incentivar destinacions i productes turístics sostenibles emergents (   ) 

 

Altres que vostè consideri 

• ............... (   ) 

• ............... (   ) 
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• ............... (   ) 

Altres experts han afegit: 

• Establir ràtio de dues places per una per a les noves obertures  (    ) 

• Introduir limitacions als establiments de turisme rural i turisme d’interior (    ) 

• Prohibir l’ús turístic dels habitatges plurifamiliars (    ) 

•    Limitar l’ús turístic en sòl rústic i vincular-ho al manteniment de l’activitat agrícola ( ) 

• Permetre només un ETH per persona  (   ) 

•  Establir un mecanisme fiscal per tal que els ETH contribueixin a la formació d’un 
parc d’habitatges públic (    ) 

• Prohibició de  les ETH (    ) 

• Prioritzar qualitat sobre quantitat (   ) 

• Prioritzar la creació de llocs de feina de qualitat (   ) 

• Revisar DOT i PTM (    ) 

• Amortitzar instal·lacions obsoletes (    ) 

 

 

Producció de rebuig per mesos. Mallorca, Palma, Municipis turístics i resta (2014-5015)  

Font: Consell de Mallorca 



 
 
 
 

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

Memòria del Pla de Participació   71 
 

 

Relació entre el cabal m
3
/dia tractat a les EDAR al 2012 i el de disseny (m

3
/dia), per nuclis 

Font: Elaboració pròpia ABAQUA. Estat del Medi Ambient de les Illes Balears (2014) 
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6. CONTROLAR LA PRESSIÓ SOBRE ELS RECURSOS 

Avaluar tema segons importància de 1 a 7 (   ) 

Els experts l’han considerat quart (4) en ordre d’importància 

Diagnosi 

• La pressió humana sobre la illa és crítica, particularment durant els mesos d’estiu 

• La capacitat teòrica potencial s’ha sobrepassat els darrers anys 

• Les intensitats de circulació s’incrementen contínuament 

• Força àmbits fràgils estan sotmesos a una excessiva pressió 

Objectius  

• Controlar la pressió humana per evitar la sensació de congestió i la degradació del 
territori 

• Alleugerir la pressió en els indrets més sensibles 

• Disminuir el consum dels recursos més limitats 

 

Estratègies o línies d’actuació 

Avaluar de 0 (poca) a 5 (molta importància), eliminar, o afegir d’altres 

• (4,1 mitjana) Limitar les estades turístiques en habitatges (   ) 

• (3,1 mitjana) Definir capacitat de les platges i regular el seu ús mitjançant 
aparcaments  

• (2,8 mitjana) Limitar places en funció característiques de cada àmbit o sistema 
territorial (   ) 

• (2,6 mitjana) Limitar places turístiques de l’illa en funció de la extensió (60 places 
per km2) (   ) 

• (2,6 mitjana) Establir limitacions flexibles en funció de la evolució dels indicadors (  ) 

• (2,4 mitjana) Reduir del nombre de places turístiques existents (   ) 

• (2,4 mitjana) Limitar places turístiques de l’illa en funció del nombre de residents 
(rati 1 a 2) (   ) 

• (2,2 mitjana) Limitar l’accés a determinats àmbits molt pressionats (   ) 

• (2,1 mitjana) Redistribuir places al llarg de l’any (disminuint temporada alta, 
incrementant en la baixa) (   ) 

• (1,6 mitjana) Incrementar la borsa de places (   ) 

• (1,2 mitjana) Eliminar la borsa de places (   ) 

controlats (   ) 

 

Altres que vostè consideri 

• ............... (   ) 
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• ............... (   ) 

• ............... (   ) 

Altres experts han afegit: 

• Incrementar els preus de les places de la borsa de places (    ) 

• Fomentar l’ús d’aigua reciclada (    ) 

• Limitar l’entrada de cotxes de lloguer (   ) 

• Gravar l’arribada de grans creuers (   ) 

 

 

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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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) 

 



 
 
 
 

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

Memòria del Pla de Participació   75 
 

7. REDUIR LA ESTACIONALITAT DE LA DEMANDA 

Avaluar tema segons importància de 1 a 7 (   ) 

Els experts l’han considerat darrer (7) en ordre d’importància 

Diagnosi 

• El grau d’estacionalitat a Mallorca és cada cop més gran (màxima ocupació en 2 
mesos) 

• El tancament d’establiments provoca desajustos en el mercat laboral 

Objectius  

• Aconseguir distribuir els visitants de manera més equilibrada al llarg de l’any 

• Allargar la temporada oferint nous productes i dotacions 

• Disminuir la afluència de visitants durant la temporada alta 

• Potenciar productes que trenquin la estacionalitat, amb menor consum de recursos 
finits 

Estratègies o línies d’actuació 

Avaluar de 0 (poca) a 5 (molta importància), eliminar, o afegir d’altres 

• (3,2 mitjana) Potenciar nous productes turístics (esportiu, cultural, congressos, 
natural...) (   ) 

• (2,9 mitjana) Definir una xarxa de rutes ciclistes a nivell insular, per sistemes 
territorials turístics i nuclis (   ) 

• (2,9 mitjana) Impulsar un pla d’equipaments turístics (   ) 

• (2,6 mitjana) Definir rutes naturals (observació ocells, geologia...) (   ) 

• (2,4 mitjana) Fomentar només el turisme d'hivern, impulsant segments i productes 
no estacionals (   ) 

• (2,2 mitjana) Definir rutes temàtiques, que contribueixin a reduir la estacionalitat de 
la demanda i a generar ocupació estable i de qualitat (   ) 

• (2,2 mitjana) Definir rutes patrimonials en base als recursos existents:  Rutes PTI, 
Talaiots, Gòtic... (   ) 

 

Altres que vostè consideri 

• ............... (   ) 

• ............... (   ) 

• ............... (   ) 

Altres experts han afegit: 

• No destinar finançament públic a estacionalitat ni a propaganda turística (    ) 

• Potenciar la des-turistització de l’economia i promoure activitats i equipaments per 
tal d’iniciar una transició post-fòssil i post-turística (    ) 
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• Reduir la estacionalitat ha de ser part d'una estratègia de decreixement turístic 
anual (    ) 

• Limitar l’oferta d’allotjament a temporada alta (    ) 

• Incrementar l’impost d’estades turístiques a temporada alta  (    ) 
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