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ANNEX VII SEGUIMENT DEL PIAT 

VII.1 Sistema de seguiment del PIAT 

1. El seguiment d’aquest PIAT i del desplegament de les seves determinacions 

requereix de la col·laboració interadministrativa, de les empreses turístiques i dels 

experts, i molt particularment de la Universitat de les Illes Balears, per la implantació 

d’un sistema d'informació turística compartit per totes les administracions i vinculat als 

diversos registres d'empreses, activitats i establiments turístics, o d’habitatges 

susceptibles d’acollir ETH, tot establint els mecanismes per subministrar i mantenir les 

dades. 

2. Per impulsar-ho es crearà un Observatori del turisme a Mallorca, que analitzarà a 

més, la evolució dels establiments d’allotjament turístic (incloent els habitatges 

autoritzats per acollir ETH), de les dotacions complementaries, del sòl classificat amb 

destinació turística, i de la seva capacitat i nivell d'urbanització i edificació. 

3. Caldrà, igualment, cercar un gran pacte social entre tots els agents, canals de oferta 

turística i administracions implicats en el desplegament turístic de cada àmbit, doncs 

cal assajar formes de governança participativa, a partir de compartir coneixements i 

responsabilitat en les decisions. 

4. Pel seguiment de determinades directrius resulta imprescindible mantenir actualitzat 

un sistema d'indicadors, de caràcter ambiental, social i econòmic. Per determinades 

directrius, aquest PIAT ha establert ja alguns d’aquests indicadors, que es relacionen 

en un Annex. En aquest també es fa esment a altres indicadors, ja habitualment 

utilitzats per controlar la evolució del turisme a Mallorca. 

VII. 2 Coordinació instrumental 

1. Les diferents administracions públiques impulsaran coordinadament els instruments 

de planificació estratègica turística. 

2. Les administracions públiques coordinaran les seves actuacions en matèria 

d'ordenació territorial i urbanística de les zones turístiques, impulsant i dotant 

econòmicament l'elaboració dels corresponents instruments de planejament, i 

especialment els relacionats amb la renovació d’allotjaments i rehabilitació turística 

integral, i amb les estades turístiques en habitatges. 
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3. El Consell Insular de Mallorca desenvoluparà un estudi sobre metodologia per a 

l’avaluació de la capacitat de càrrega, especialment en zones turístiques, que pugui 

ser utilitzat pels diferents òrgans competents en la matèria. 

4. S’establirà un programa de mesures de suport a la innovació i qualitat, especialment 

en les petites i mitjanes empreses, i específicament: 

a) mesures de suport a les empreses que s'acullin a sistemes de qualitat, auditories 

ambientals i similars. 

b) Mesures de suport a activitats d'assessorament organitzatiu i comercial i a la 

celebració de fòrums i trobades empresarials i professionals, entre d’altres. 

c) Mesures de suport i extensió de l'accés a la informació a través de tecnologies de la 

informació i el coneixement. 

5. La Conselleria competent en matèria de turisme i el Consell Insular de Mallorca 

impulsaran la subscripció d'acords de col·laboració amb associacions representatives 

del sector, per impulsar la implantació de sistemes de qualitat i de gestió 

mediambiental, certificats per organismes reconeguts. 

VI.3 Indicadors 

La utilització d’indicadors constitueix un dels instruments més comuns i efectius pel 

seguiment de qualsevol activitat, i particularment de l’activitat turística. Podríem 

distingir-los en funció de les característiques d’allò que pretenen mesurar i així distingir 

entre demogràfics, econòmics, socials, ambientals, o fins i tot aquells que caracteritzen 

la pressió sobre un territori determinat i la seva capacitat de resposta. 

A Mallorca i a qualsevol destinació turística s’utilitzen habitualment indicadors força 

comuns que fan referència a la demanda, com ara nombre de turistes (classificats per 

nacionalitats, període d’estada, despesa diària mitjana, estacionalitat, etc.), als seus 

nivells de satisfacció i a la oferta (nombre de places de tota mena, grau d’ocupació, 

qualitat, etc.). 

La normativa del PIAT ha posat l’accent en nou indicadors específics, que es 

relaciones a continuació. Els sis primers han de servir per monitoritzar la evolució de 

les places turístiques de tota mena, en relació als corresponents límits. Els tres darrers 

s’utilitzaran per valorar la millora i renovació de les places hoteleres. 

1. Proporció entre residents i places turístiques 

2. Densitat global places turístiques per STT. Places turístiques en establiments 
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hotelers i ETH per hectàrea (superfície global STT). 

3. Densitat places turístiques en sòl urbà. Places turístiques en establiments hotelers i 

ETH per hectàrea (superfície urbana total de nuclis per STT). 

4. Densitat potencial. Places en establiments turístics + habitatges (descomptant els 

que són objecte d’ETH) x 2,5 + habitatges objecte d’ETH x 6,1. Aquestes dues 

mitjanes d’ocupació es podran revisar un cop es vagin disposant de dades 

actualitzades i substituir per les dades aprovades. 

5. Tipus d’allotjament d’ús turístic 

6. Categoria mitjana de les places hoteleres 

7. Categoria mitjana de les places en establiments d’apartaments 

8. Edat mitjana dels establiments d’allotjament turístic (exceptuant ETH) 

9. Índex de Gini de l’ocupació  
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1. Relació residents i places turístiques 

Aquest indicador es calcula considerant les places turístiques (incloent les places en 

habitatges objecte d’ETH), i el potencial de places en habitatges. Tractant-se de 

calcular uns potencials, i d’utilitzar per fer-ho els ratis comunament emprats, les xifres 

resultants es podran anar substituint per les reals (provinents de censos i padrons) o 

aprovades en cada moment, a mesura que es disposi d’informació actualitzada (tant 

d’hotels i apartaments, com de ETH). 

 

 

 

Aquest indicador mostra clarament un dels efectes de les ETH, veient com en alguns 

STT les places turístiques poden arribar a superar el 40% de les places, és a dir, de 

cada 10 places, més de 4 són turístiques. Aquest fet passa als STT de Costa de 

Llevant Sud i Badies de Pollença. Per exemple, el cas de Badies de Pollença i Alcúdia 

és molt simptomàtic, ja que si no es contemplen les places objecte d’ETH, el 

percentatge de places turístiques respecte al potencial de places en habitatges seria 

de 34,07%. Si a aquestes places turístiques li sumem les places en habitatges objecte 
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d’ETH, aquest percentatge arribaria a ser del 52,80%, és a dir, la meitat de les places 

del STT serien places turístiques, és a dir, de cada plaça turística hi hauria una plaça 

de resident. 
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2. Densitat global places turístiques per STT 

 

Aquest indicador es calcula amb el total de places en establiments d’allotjament turístic 

(exceptuant els habitatges objecte d’ETH) en cada STT i la superfície en hectàrees de 

cada STT. 

 

Segons el Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 29/03/2016), hi ha a 

Mallorca un total de 288.304 places en establiments d’allotjament turístic, exceptuant 

les places en habitatges objecte d’ETH. Si calculem la superfície en hectàrees de la 

totalitat de l’illa (exceptuant Cabrera), la densitat global bruta és de 0,80 

places/hectàrea. Si realitzem el mateix càlcul per a cada STT i diferenciem aquells 

STT amb una mitjana de places/hectàrea major a la mitjana global de l’illa i aquells 

amb una mitjana menor, ens surten dos grups ben clars: 

 Litoral de Ponent, Platja de Palma-Cap Blanc, Badies del Nord, Península de 

Llevant i Costa de Llevant Sud. Si sumem les places d’aquests cinc STT i la 

subdividim entre la suma de les seves superfícies, surt una mitjana de 1,72 
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places/hectàrea. 

 Àrea Metropolitana, Migjorn, Serra de Tramuntana, Raiguer i Pla de Mallorca. La 

mitjana d’aquest grup surt de 0,10 places/hectàrea. 

A partir d’aquestes mitjanes, apareixen quatre grups diferenciats: 

a. Densitats > 1,72 places/hectàrea: Litoral de Ponent i Platja de Palma-Cap Blanc 

b. Densitats entre 0,80 i 1,72 places/hectàrea: Badies del Nord, Península de Llevant i 

Costa de Llevant Sud.  

c. Densitats entre 0,10 i 0,80 places/hectàrea: Àrea Metropolitana i Migjorn. 

d. Densitats per sota de les 0,10 places/hectàrea: Serra de Tramuntana, Raiguer i Pla 

de Mallorca. 

 Els tres primers grups són els STT costaners. 

 Els STT amb una densitat bruta global més gran són els que envolten l'Àrea 

Metropolitana. 
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3. Densitat places turístiques a sòl urbà 

 

Aquest indicador es calcula amb el total de places en establiments d’allotjament turístic 

(exceptuant els habitatges objecte d’ETH) en cada STT i la superfície en hectàrees del 

conjunt de sòl urbà de cada STT. Es tracta d’una densitat neta.  

 

Si es calcula la densitat de places turístiques en referència al sòl urbà, els resultats 

varien força respecte l’indicador anterior. Crida l’atenció que l’Àrea Metropolitana tingui 

una densitat neta tan baixa en comparació amb la resta d’STT costaners, fet lògic, per 

altra banda, ja que és el que té una superfície de sòl urbà més gran. 

D’altra banda, continua destacant Platja de Palma com un STT amb una densitat de 

places turístiques molt alta en comparació a la resta de STT i apareix al màxim rang 

també el STT de Litoral de Ponent.  
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4. Densitat potencial 
Aquest indicador es calcula comptabilitzant les places en establiments turístics + 

habitatges (descomptant els que són objecte d’ETH) x 2,5 + habitatges objecte d’ETH 

x 6,7. Aquestes dues mitjanes d’ocupació es podran revisar un cop es vagin disposant 

de dades actualitzades i substituir per les dades aprovades. 

 

 

 

Si comparem els tres indicadors, veiem com es destaca el STT Raiguer amb el conjunt 

de municipis que uneixen l’Àrea Metropolitana amb les Badies del Nord. Aquest STT 

conté els municipis de Santa María del Camí, Consell i Inca entre d’altres, d’aquí 

l’augment en població d’aquest STT. El STT de Platja de Palma deixa d’estar al grup 

de més densos i hi apareix l’Àrea Metropolitana, fent palesa la importància de la 

relació entre turistes i residents.  
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5. Tipus de l’allotjament d’ús turístic 

 

Aquest indicador considera una classificació en tres grups, un primer amb les places 

en hotels i apartaments, un segon amb d’agroturisme, turisme d’interior i càmping de 

luxe i un darrer, amb les places en habitatges objecte d’estades turístiques. 
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6. Categoria mitjana de les places hoteleres 

 

Aquest indicador es calcula considerant la totalitat d’establiments hotelers, la seva 

categoria i número de llits.  

 

L’esquema anterior mostra com hi ha tres STT amb categories d’hotel força baixes en 

comparació a la totalitat d’hotels de l’illa. Al STT de Raiguer només hi trobem tres 

establiments i un total de 112 places, per tant, tot i estar al grup més desfavorable s’ha 

de tenir en compte que no ens referim a una quantitat de places significativa. Per altra 

banda, els STT de Platja de Palma i Costa de Llevant tenen un total de 42.619 i 23.804 

places hoteleres respectivament, la categoria mitjana dels quals és la inferior del 

conjunt de STT de l’illa. 
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7. Categoria mitjana de les places en establiments d’apartaments 

 

Aquest indicador es calcula considerant la totalitat d’apartaments de l’illa, la seva 

categoria i número de llits. 

 

Si considerem l’oferta de places d’apartaments i d’hotels, veiem com els apartaments 

representen un 14,15% del total. Als STT de Pla de Mallorca i Raiguer, segons la font 

consultada no hi han places en apartaments.  

Aquest indicador juntament amb l’anterior de categoria mitjana de les places en 

establiments hotelers, en sí mateixos no són un indicador prou significatiu si no es 

treballa amb la diversitat d’allotjaments, és a dir, la diversitat de tipus d’allotjament 

turístic i la quantitat de cada tipus. 
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8. Edat mitjana dels establiments d’allotjament turístic 

 

Aquest indicador es calcula considerant les places de cada establiment i l’edat de tots 

els establiments d’allotjament turístic (data de construcció o renovació significativa). En 

aquest quadre i plànol no hem contemplat encara la reconversió dels mateixos i per 

tant s’hauria d’anar més enllà i emprar una base de dades amb l’any de la darrera 

reforma significativa de cada establiment. Tot i així, continua sent un indicador molt 

simptomàtic. 

 

Està molt relacionat amb l’indicador de densitat global de places turístiques en 

establiments (el primer indicador) ja que aquells STT amb més places turístiques són 

aquells amb un major parc de places turístiques i també, amb un parc de places 

turístiques de més edat. 
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9. Índex de Gini 

 

 

Aquest índex serveix per mesurar la variació al llarg del temps de la estacionalitat 

(nombre de turistes en la temporada mitja-baixa, respecte de la temporada alta. 

Calcula en un interval de 0 a 1 l'equidistribució de les arribades turístiques al llarg dels 

12 mesos d'un any. Com més s'acosta a zero més homogènia és aquesta distribució. 

Per això, si disminueix aquest índex vol dir que millora l'estacionalitat. Un augment del 

valor del rang equivalent mensual indica un allargament del temps de les arribades 

turístiques distribuïdes igualitàriament al llarg dels mesos. 

 

 


