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0. PRESENTACIÓ DE L’INFORME 

0.1. Introducció 

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme (FMT), promou el següent Informe 

de conjuntura de la situació de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social a Mallorca en l’àmbit 

del turisme per tal que l'Observatori del Turisme Sostenible (en endavant, OTS) de Mallorca disposi 

d’un diagnòstic de partida. Es tracta d’un primer mesurament de les variables que afecten els 

diferents factors de la sostenibilitat que ha de servir a l'OTS de Mallorca de base de partida mentre 

adopta el sistema definitiu d'indicadors. La redacció de l’informe és realitzada per l’empresa LA 

LLENA ambiental amb NIF J-25.506.809 per encàrrec de Fundació Mallorca Turisme (FMT). 

0.2. Antecedents 

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme (FMT), membre afiliat de 

l'Organització Mundial del Turisme (OMT-UNWTO) des del passat mes de setembre del 2020, i des 

del 2021, membre de la Xarxa INSTO (Xarxa Internacional de Observatoris de Turisme Sostenible) 

està desenvolupant l’Observatori de Turisme Sostenible (OTS) d'acord amb els principis i les 

recomanacions de l’OMT.  

L'OTS es conformarà com un departament de la Fundació Mallorca Turisme, que ha de recollir, 

generar, monitoritzar, i en darrera instància, centralitzar la informació que li proporcionin el conjunt 

de stakeholders col.laboradors, organismes institucionals i entitats del teixit socioeconòmic de 

Mallorca, que generen i disposen de bona part de les dades. A la fi, tota aquesta informació 

conformarà l’anomenat “Sistema d'Intel·ligència Turística i Sostenibilitat de Mallorca” que ha de 

permetre mesurar, avaluar i proposar accions de millora sobre la sostenibilitat de la destinació. 

L’Observatori ha d’ajudar a consolidar la posició de lideratge turístic internacional que ocupa l'illa 

de Mallorca alhora que n’ha de contribuir a garantir la sostenibilitat mitjançant l'avaluació de 

l'impacte turístic en les tres dimensions econòmica, social i ambiental. Tot plegat, promovent una 

intel·ligència més gran en la gestió del destí mitjançant la participació activa d'agents socials i els 

processos d'aprenentatge cooperatiu. L'OTS, té com a missió generar informació d’interès que 

permeti guiar les decisions del sector públic i privat, dotant d'intel·ligència tota la cadena de valor. 

D’aquesta manera se n'incrementa la competitivitat i la productivitat, tenint sempre en 

consideració els principis rectors de la sostenibilitat.  

Per desenvolupar la seva missió, l’activitat de l’OTS es vertebra al voltant de tres eixos: a) 

Monitoritzar l'impacte econòmic, social i ambiental del turisme a la destinació; b) generar fonts 

d'informació i anàlisi noves que sorgeixen de la cooperació i l'intercanvi mutu d'informació i 

experiències entre els agents principals; i c) generar sinèrgies i un aprenentatge cooperatiu entre 

el sector públic i privat per a la presa de decisions basades en dades, que facilitin el disseny de 

polítiques i estratègies basades en els criteris irrenunciables de desenvolupament sostenible, 

aprofitament dels avenços tecnològics i tenint cura del patrimoni sociocultural. 

0.3. Objectius de l’Informe de conjuntura 

L'objecte del present treball és la redacció d’un Informe de conjuntura de la situació de la 

sostenibilitat ambiental, econòmica i social de Mallorca en l’àmbit del turisme que faci una 

radiografia d’aquests aspectes en el moment actual per permeti establir un diagnòstic de partida. 
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0.4. Metodologia de l’informe 

L’informe de la situació de sostenibilitat ambiental, econòmica i social de Mallorca s’ha realitzat 

mitjançant l'anàlisi de l'estat actual de vint vectors a un nivell general de Mallorca i en alguns casos 

de les Illes Balears. Quan ha estat possible s’han analitzat els actors privats de la cadena de valor 

turística en les seves diferents categories (hotels, agències de viatges, serveis, restauració..). Els 

vectors analizats (o famílies d’indicadors) utilitzats per a l’anàlisi es divideixen en dos grans grups 

amb 11 i 9 vectors a cadascun respectivament: 

a) Famílies d’indicadors (o vectors) establerts com a obligatoris per la Organització Mundial del 

Turisme (UN-OMT) en els Observatoris de turisme sostenible que formen part de la xarxa : 

1. Gestió dels residus sòlids 

2. Administració de l'aigua, estructura empresarial 

3. Gestió d’aigües residuals 

4. Beneficis econòmics de la destinació 

5. Estacionalitat turística 

6. Ocupació 

7. Gestió Energètica 

8. Canvi climàtic i capacitat de la destinació 

9. Accessibilitat universal i inclusivitat 

10. Satisfacció Local 

11. Governança 

b) Famílies d’indicadors (o vectors) proposats i establerts per la candidatura per l’Observatori de 

turisme sostenible de Mallorca que recullen aspectes específics de l’illa: 

12. Innovació 

13. Producció i consum sostenibles 

14. Biodiversitat i protecció de la naturalesa 

15. Herència cultural i tradicions 

16. Mobilitat 

17. Ús i planificació del territori, control del desenvolupament turístic1 

18. Satisfacció i comportaments del visitant 

19. Seguretat i Salut 

20. Turisme Esportiu 

  

  

 
1 La família d’indicadors (o vector) anomenat “Control de la capacitat i ús del territori” s’ha inclòs en l’anàlisi 
d’aquest, atesa la pràctica coincidència del concepte. 
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1. GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS 

1.1. Introducció 

L’actual marc de la gestió de residus al conjunt de les illes es fonamenta en l’exercici de les 

competències per part dels quatre Consells Insulars per atribució de les lleis de l’Estat i la Comunitat 

Autònoma, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i la legislació bàsica de l’Estat amb el benentès que 

el servei de recollida domèstica es realitza a través de les corporacions municipals i les 

mancomunitats. Així doncs, el Consell de Mallorca elabora, tramita i aprova els Plans Directors 

Sectorials de residus no perillosos (el darrer aprovat data de 2019) i gestiona dos serveis públics 

insularitzats: el tractament de residus urbans, amb concessió a l’empresa Tirme S.A., i el tractament 

de residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús, amb concessió a 

l’empresa Mac Insular. 

Paral·lelament, cal dir que l’elaboració i aprovació del pla director sectorial de prevenció i gestió de 

residus perillosos, correspon al Govern de les Illes Balears. Així mateix, el Govern ostenta la 

competència en la fixació de principis generals a què s’hauran de subjectar els instruments de 

planificació en matèria de residus d’àmbit insular i municipal, a fi de vetllar per l’equilibri i la cohesió 

de la planificació a tota la Comunitat Autònoma. 

1.2. Dades generals de residus sòlids urbans 

Quant a residus sòlids urbans (RSU) es presenten les dades relatives al període 2017-2020. 

Taula 1.1. Residus sòlids urbans (RSU) per fraccions recollits a Mallorca en el període 2017-2020 (font: 

pròpia, a partir del Consell de Mallorca). 

Fracció 2017 2018 2019 2020 

Envasos  17.218   18.997   22.216   21.160  

Paper  31.041   32.623   33.398   25.995  

Vidre  26.648   27.966   29.335   20.765  

FORM  22.359   25.350   29.959   19.127  

REBUIG  461.642   549.103   535.963   423.695  

Total   558.908   654.038   650.872   510.743  

Total fraccions reciclables  97.266   104.935   114.909   87.048  

% recollida selectiva  17,40   16,04   17,65   17,04  

Residu per habitant (kg/dia)  1,76   2,04   1,99   1,53  

Les dades generals de Mallorca mostren un pic de producció de residus en el 2018 (amb dades 

semblants el 2019) mentre que en el 2020 s’experimenta una caiguda notable (140.000 tn aprox.), 

ben segur degut a la pandèmia de covid-19 i la conseqüent caiguda de l’activitat turística. Per la 

seva banda, el percentatge de recollida selectiva s’ha mantingut força estable a l’entorn del 16-

17%. 
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Figura 1.1: Evolució de la recollida selectiva a Mallorca en el període 2017-2020, en tones i en percentatge 

(font: pròpia a partir del Consell de Mallorca). 

Cal dir que existeix una clara correlació entre activitat turística i increment de la producció de 

residus aspecte que ha estat assenyalat sovint en els mitjans de comunicació2. Això, s’aprecia 

gràficament observant la variació mensual en la generació de RSU: 

 
Figura 1.2: Variació mensual de la recollida no selectiva (taronja) i selectiva (verd) a Mallorca, en relació al 

volum de població (línia blava), 2018. (Font: Rezero). Nota: les dades són en tones, no en quilograms. 

Pel que fa a tipus de recollida domiciliària implantats als diferents municipis, segons dades de 

Rezero, 35 municipis tenen implantada la recollida porta a porta total o parcial (2018). Aquests 

municipis, però, sols aglutinen un 9% de la població. La resta de municipis (18) mantenen els 

 
2 Exemples: Canal autonòmic IB3: “El turisme multiplica per quatre el volum de residus d’algunes zones  de 

Mallorca”, 2018; Ara Balears: “El turisme triplica la producció de fems a les Illes Balears”, 2019. 
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sistemes de contenidors en vorera (illes o soterrats). Pel que fa a la recollida de la fracció FORM, 

està implantada en 30 municipis (2020). 

1.3. Producció de residus generats pels sectors comercials 

Pel que fa als sectors productius, les activitats d’hostaleria, encapçalades pels hotels (133.100 tn), 

els restaurants (88.472 tn) i els bars (36.798 tn) són les que més contribueixen a la generació de 

residus comercials. 

 
Figura 1.3: Producció de residus a Mallorca per sectors productius (Font: Cerdà et al., 20193). 

Entrant en el sector dels hotels, segons dades de la Xarxa d’Hotels sostenibles de Balears, el 

percentatge de reciclatge es situaria en els seus hotels en el 45,78% davant d’un 54,22 de la fracció 

rebuig. Altrament, en aquells municipis on existeix recollida separada de la fracció FORM el 

percentatge de recollida selectiva es situa en el 60%. Es constata que aquest hotels presenten un 

percentatge de recollida selectiva molt superior a la recollida domiciliària general. 

 
3 Cerdà et. al. (2019). Estudi sobre la generació de residus comercials a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 
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Figura 1.4: Producció i reciclatge de residus en els establiments adherits a Xarxa d’hotels sostenibles de 

Balears que realitzen l’autoavaluació d’indicadors ambientals (Font: Xarxa d’hotels sostenibles de Balears). 

1.4. Residus en platges 

Pel que fa a platges, un informe de 20204 constata una acumulació mitjana de brossa de 400 articles 

de brossa/km2. Del conjunt de les set illes del mediterrani analitzades, Mallorca presentava la 

segona densitat més alta. L’informe s’emmarcava en el projecte BLUEISLANDS (2017-2020) que 

comptava amb finançament europeu i creat amb l’objectiu d’identificar correctament, adreçar i 

mitigar els efectes de la variació estacional de generació de residus.  

Una vegada detectada la magnitud del problema, el propi programa va preveure un pla d’acció per 

a la mitigació de la situació adversa. En concret, es va promoure una campanya d’informació i 

sensibilització amb diversos materials i difusió durant el 2019. Es va valorar que, a Mallorca, la 

campanya “pot haver reduït en un 45% la quantitat de residus” acumulats. 

L’informe va transcendir en alguns mitjans, com en el cas de tourinews que va publicar una notícia 

amb el titular: “Las playas de Mallorca, las segundas más sucias del Mediterráneo” (20/08/2018). 

Cal dir que l’estudi només va analitzar tres platges de Mallorca (18 mostrejos en total) i sols es 

comparava amb set illes. Tot i el caràcter sensacionalista del titular, això no treu que l’acumulació 

de residus en les platges durant la temporada turística sigui un problema reconegut per part del 

Consell de Mallorca. 

 
4 Grelaud, M. & Ziveri, P., 2020. The generation of marine litter in Mediterranean island beaches as an effect 
of tourism and its mitigation.. Scientific Reports. 10. 10.1038/s41598-020-77225-5. Realitzat amb dades de 
2017. 
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Figura 1.5: Taxa d’acumulació de brossa per mes i presència de turistes en dues platges de Mallorca (2017) 

(Font: Consell de Mallorca – Programa BLUEISLANDS). 

1.5. Reutilització de materials 

Quant a la quantitat de materials reutilitzats i/o preparats per al reutilització s’observen xifres 

relativament constants a excepció d’una caiguda el 2018 dels aparells elèctrics i electrònics (RAEE). 

D’altra banda, els percentatges de reutilització respecte els volums totals presenten un certa 

irregularitat pel que fa a voluminosos i tèxtil; en RAEE és baix i ha tendit al descens. 

A nivell de quota d’envasos reutilitzables comercialitzats, les dades del període 2010-2018 mostren 

una tendència a la baixa, sobretot deguda a la gran caiguda dels refrescos (cerveses i aigua s’han 

mantingut més estables). 

 
Figura 1.6: Quantitat de materials reutilitzats i/o preparats per a la reutilització a les Illes Balears (2010-2018) 

(Font: Rezero). 
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Figura 1.7: Quota d’envasos reutilitzables (aigua, refrescos i cerveses) respecte del total d’envasos 

comercialitzats a les Illes Balears (2010-2018). Font: Rezero. 

1.6. Polítiques de gestió de residus 

La promoció de polítiques de prevenció, reducció i gestió de residus ha experimentat un fort impuls 

en els anys 2018-2019 a diferència dels anys anteriors (2011-2017) caracteritzats per una inversió 

pública gairebé nul·la. Cal fer notar que el finançament del 2019 inclou una línia referent a la “gestió 

sostenible dels recursos turístics” coberta mitjançant fons de l’ITS que, en bona mesura, explica 

l’increment de les inversions. 

 
Figura 1.8: Inversions en promoció de polítiques de prevenció, reducció i gestió de residus en el període 

2010-2019 (Font: Rezero a partir de Departament de Medi Natural del Govern de les Illes Balears). 
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Cal esmentar que l’aprovació de la llei 8/2019, de 19 de febrer de residus i sòls contaminats de les 

Illes Balears, ha permès la posada en funcionament de mesures que tenen per finalitat reduir la 

generació de residus. Això, també ha repercutit òbviament en el sector turístic, pel seu rol de gran 

generador de residus. En destaquen les següents: 

 Prohibició de distribuir bosses de plàstic d’un sol ús en comerços. 

 Prohibició de venda i distribució de coberteria de plàstic d’un sòl ús. 

 Sector HORECA (hostaleria, restauració càtering): prohibició de l’ús de productes alimentaris 

monodosi i utensilis d’un sol ús per al consum de menjar i beure (excepte els fets amb 

cel·lulosa); obligatorietat de proveir aigua gratuïta i sense embotellar. 

 Substitució per materials compostables elements com: càpsules cafè, palletes, pals de caramel, 

bastonets de cotó. 

 Prohibició dels envasos d’un sol ús en edificis públics. 
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2. ADMINISTRACIÓ DE L’AIGUA 

2.1. Introducció 

Segons dades de “We are water Foundation” el turisme a nivell mundial consumeix al voltant de 

l’1% dels recursos hídrics, consum molt allunyat del 70% del volum consumit per l’agricultura o el 

19% del sector industrial. Tot i això, en països emergents el consum del sector turístic es situa al 

voltant del 7% i en altres on el turisme és el pilar econòmic principal (Carib, Polinèsia..) és el sector 

més consumidor. A més, cal tindre en compte el fet no menor que molts llocs turístics s’ubiquen en 

zones amb escassa disponibilitat d’aigua. 

2.2. Ús general de l’aigua en relació al subministrament 

El volum d’aigua consumit pel turisme depèn de molts aspectes: el tipus d’allotjament, l’època de 

l’any o les estrelles dels hotels. Així, segons dades de “We are water Foundation, 2017” a Espanya 

el consum mig per turista oscil·la entre 450 i 800 litres/dia, mentre que el consum mig per habitant 

és de 127 litres/dia. En el cas de les Illes Balears i Mallorca, segons l’estudi de “Deyà Tortellà i Tirado 

Bennassar, 2011” el consum mig per turista és de 541,604 litres/dia (pernoctació), però amb una 

variació de consums entre 156,6 i 2.425,6 litres/dia. Per altra banda, segons els resultats de 

l’enquesta de consums d’aigua i energia a establiments de les Illes Balears-2017 (realitzat a partir 

de 394 enquestes a hotels de totes les Illes Balears) s’estima un consum mig per turista de 360 

litres/dia. Finalment, segons dades del Pla d’Intervenció en àmbits Turístics de l’illa de Mallorca 

(PIAT) publicat l’any 2018, el consum mig per pernoctació dels turistes a Mallorca s’estima en 466 

litres/dia, que contrasta amb els 136,16 litres/dia de la població local.  

La figura següent mostra l’evolució del consum d’aigua per turista i dia i la comparació amb el 

consum mig pel turisme a Espanya i el de la població local. Fent una comparació entre les dades del 

PIAT, específiques de Mallorca, i les dades de “Deyà Tortellà i Tirado Bennassar, 2011” el consum 

d’aigua per turista i pernoctació es va reduir un 16%, en aquest període. Tot i això comparant amb 

el consum mig de 2017 de la població local en relació al consum mig per turista, aquest segon 

continua sent 3,4 cops superior. Per altra banda, comparant amb els resultats de l’enquesta 

d’establiments turístics els resultats recollits al PIAT mostren un consum de 100 litres superior, 

equivalent a un 20% més.  



Informe de conjuntura de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de Mallorca en l’àmbit del turisme 

 

LA LLENA ambiental       17/139 

 

 
Figura 2.1. Resum dels consums a Mallorca al llarg dels anys comparat amb Espanya i el consum per 

habitant l’any 2017. * El consum mig per Espanya el 2017 està calculat com la mitjana entre les dades del 
rang facilitat (font: elaboració pròpia). 

2.3. Reciclatge i reutilització de l’aigua 

Pel que fa a les mesures per a l’estalvi d’aigua al sector hoteler segons la Federació Empresarial 

Hotelera de Mallorca (FEHM) un 70% dels establiments hotelers de l’illa (figura 2.3) disposen de 

polítiques ambientals, incorporant sistemes d’estalvi i fent ús de bones pràctiques com a part de la 

rutina del funcionament de l’hotel. 

 
Figura 2.2. Establiments amb i sense mesures d’estalvi (font: pròpia a partir de FEHM). 

Analitzant l’ús d’aigua reciclada tot i no disposar de dades concretes per Mallorca l’enquesta de 

consums d’aigua i energia a establiments de les Illes Balears de 2017, indica que un 4,4% dels 

establiments hotelers utilitzen aigua reciclada. Pel que fa a l’origen d’aquesta aigua reciclada, en 

un 13,8% és aigua procedent de depuradores o fosses sèptiques del propi establiment, mentre que 

en el 86,2% restant és aigua procedent de la xarxa de depuració. 
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Figura 2.3. Distribució de l’origen de l’aigua reciclada (font: enquesta de consums d'aigua i energia a 

establiments turístics de les Illes Balears, 2017). 

Pel que fa als usos d’aquesta aigua reciclada, tal com mostra la figura 2.5, en un 29% s’utilitza per a 

reg, en el 62% per a la cisterna del vàter, i en el 9% per a usos no específics. 

 
Figura 2.4. Distribució dels principals usos de l’aigua reciclada (font: enquesta de consums d'aigua i energia 

a establiments turístics de les Illes Balears, 2017). 

Pel que fa al volum total d’aigua estalviada només s’ha pogut analitzar la part referent a la reciclada 

i amb dades globals per totes les Illes Balears. Segons les dades disponibles a IBESTAT, i tal com 

mostra la figura 2.6, des de l’any 2010 fins al 2018, el volum d’aigua reutilitzat varia entre 95.389 i 

191.227 m3 anuals que representa entre el 29% i el 45% de l’aigua residual tractada. 

 
Figura 2.5. Volum d’aigua tractada i % d’aigua reutilitzada pel període de 2010 a 2018 (font: pròpia a partir 

de l’IBESTAT). 

86%

14%

Xarxa municipal Depuradora pròpia

29%

62%
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Reg Cisterna WC Altres usos
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Finalment, pel que fa al consum d’aigua del turisme a Mallorca segons l’estudi de “Deyà Tortellà i 

Tirado Bennassar, 2011”, Mallorca consumeix un 82% de l’aigua a totes les Illes Balears, un 19% de 

la qual correspon al sector turístic. Això significa que a Mallorca es consumeix 231,35 hm3 

d’aigua/any, de la qual 44 hm3 correspon al sector turístic. 

2.4. Seguretat i qualitat de l’aigua 

El Govern de les Illes Balears disposa de diferents organismes dedicats a informar i gestionar la 

qualitat de l’aigua, en concret, la Direcció General dels recursos hídrics i l’Agència Balear de l’Aigua 

i Qualitat Ambiental (ABAQUA), ambdós adscrits a la Conselleria de Medi Ambient i Territori. 

A més, es disposa del Portal de l’Aigua, destinat a informar i fer accessible la informació relacionada 

amb l’ús de l’aigua i la seva qualitat, i altres aspectes relacionats amb l’aigua. 

També hi ha projectes importants en marxa, en concret el Wat’savereuse, comprés entre el 

setembre de 2020 i el 30 d’octubre de 2023, en col·laboració amb altres entitats de les Balears, 

Catalunya i Occitània. El projecte Wat’savereuse té com a principal objectiu ajudar a pal·liar el 

problema ambiental de l’escassetat d’aigua i la sequera que afecta a les regions de la costa 

mediterrània, i se centra en les següents actuacions: 

 Realització de campanyes de sensibilització adreçades a estalviar i reduir el consum global 

d’aigua dels turistes durant la seva estada a hotels. 

 Sensibilitzar a la indústria turística de la reutilització de l’aigua i animar-la a implementar 

almenys cinc solucions que ho facin possible. 

 Reforçar la col·laboració entre administracions públiques i operadors de la cadena de valor per 

reduir el consum global d’aigua dolça. 

2.5. Escassetat d’aigua en temporada 

Actualment es disposa de l’índex de sequera que permet fer un seguiment de l’escassetat d’aigua 

a l’illa. Per estudiar l’índex de sequera, Mallorca està dividida en 7 unitats de demanda diferents: 

Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, Es Pla, Palma Alcúdia, Tramuntana Nord i Tramuntana Sud. 

L’índex de sequera es mesura mensualment per unitat de demanda i permet un seguiment del grau 

de sequera hidrològica de cadascuna. El seguiment diferencia entre 4 escenaris que es mostren en 

4 colors diferents: 

 Verd, normalitat → situació dels aqüífers estable i bona. 

 Groc, pre-alerta → els recursos comencen a minvar i és necessari començar a prendre mesures 

de gestió. 

 Taronja, alerta → els recursos comencen a ser escassos i en conseqüència és necessari prendre 

més mesures de gestió, i començar restriccions de consum. 

 Vermell, emergència → situació greu i en conseqüència es preveuen mesures de restricció de 

consum d’aigua així i la prohibició de certs usos de l’aigua. 

Els escenaris canvien quan l’estat de les unitats de demanda és manté una sèrie de mesos per sobre 

del llindar tal com es mostra a la figura 2.7: 
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Figura 2.6. Diferents escenaris considerats en l’índex de sequera i els mesos que han de passar per canviar 

d’un escenari a l’altre (font: Portal de l’Aigua de les Illes Balears). 

Taula 2.1. Recull de resultats de l’índex de sequera per unitats de demanda de Mallorca de gener-2016 a 

novembre-2021, en núm. de mesos i percentatge sobre total de mesos 

Unitat / Índex 

sequera  
Artà 

Manacor- 

Felanitx 
Migjorn Es Pla 

Palma- 

Alcúdia 

Tramuntana 

Nord 

Tramuntana 

Sud 

Normalitat (n) 49 32 49 41 48 36 45 

Prealerta (n) 18 39 22 30 23 33 26 

Alerta (n) 4 0 0 0 0 2 0 

Normalitat (%) 69,01 45,07 69,01 57,75 67,61 50,70 63,38 

Prealerta (%) 25,35 54,93 30,99 42,25 32,39 46,48 36,62 

Alerta (%) 5,63 0 0 0 0 2,82 0 

Tal com es veu a la Taula 17.1 els últims 5 anys totes les unitats de demanda han estat 

majoritàriament en nivell de normalitat, tret de Manacor- Felanitx que la major part del temps ha 

estat en índex de pre-alerta. Per altra banda, durant els últims anys només 2 unitats han estat en 

nivell d’índex de sequera hidrològica d’alerta: Erta durant un 5,63% del temps, i la unitat de 

Tramuntana Nord un 2,82%. 

2.6. Costos i preus de l’aigua 

Segons dades de l’empresa EMAYA (empresa pública de l’ajuntament de Palma, dedicada entre 

d’altres funcions, a la gestió del cicle de l’aigua) les tarifes pel consum d’aigua en hotels es mostren 

a continuació a la Taula 2.2. 

Taula 2.2. Llistat de preus de les diferents tarifes de consum per hotels. 

Volum consumit Preu (€/m3) 

Entre 0 i 10 m3 per cada 2 places 0,6000 

Més de 10 m3 fins a 20 m3 per cada 2 places 0,8400 

Més de 20 m3 fins a 40 m3 per cada 2 places 1,3800 

Més de 40 m3 fins a 80 m3 per cada 2 places 3,0900 

Més de 80 m3 per cada 2 places 5,7600 

Aigua regenerada 0,2730 
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3.  GESTIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS 

3.1. Introducció 

El turisme, igual que tots els sectors econòmics que consumeixen aigua, genera aigües residuals un 

cop aquesta ha estat consumida i utilitzada pels turistes. Segons Aquanews un 7% de la 

contaminació de les aigües residuals al Mediterrani prové del turisme. 

3.2. Normativa i plans 

La normativa referent a les aigües residuals aplicable a les Illes Balears, és la següent: 

 Directiva 91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües 

residuals urbanes.  

 Real Decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes.  

 Real Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 

de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals 

urbanes.  

 Real Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Real Decret 509/1996, de 15 de 

març, de desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual 

s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.  

 Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB-2019) per al període 2021-2027.  

3.3. Sistemes de tractament en funcionament i aigua tractada 

Segons dades d’IBESTAT pel període entre 2000 i 2007, en que es diferencia entre volum d’aigua 

residual recollida (generada) i volum d’aigua tractada per totes les Illes Balears, es va depurar un 

97,36% de mitjana de les aigües recollides, percentatge que varia entre un 92,4% i un 99,6%, tal 

com es mostra a la figura 3.1 on s’observa també el volum recollit i tractat per any. Del 2007 

endavant no hi ha informació disponible sobre volum d’aigua recollida. Tot i això, la Taula 3.1 

mostra dades disponibles sobre el volum d’aigua tractada des de 2000 a 2018. 

Tot i això, un altre aspecte a tindre en compte és l’infradimensionament de les depuradores d’aigua 

residual (EDAR). En relació amb aquest aspecte i segons l’informe anual de sanejament i depuració 

2020, a Mallorca s’han detectat 7 EDAR infradimensionades: Campanet, Consell, Inca, Felanitx, 

Vilafranca, Sant Joan, i Santa Eugènia. Aquestes representen un 10,7% de les depuradores de 

Mallorca.  

Taula 3.1. Volum anual tractat a les depuradores (EDAR) de les Illes Balears (font: pròpia a partir de 

l’IBESTAT). 

Any  Volum tractat (m3)  Any  Volum tractat (m3) 

2000 183.892  2009 301.103 

2001 146.948  2010 280.047 

2002 172.067  2011 377.398 

2003 178.939  2012 394.772 

2004 331.908  2013 396.379 

2005 452.976  2014 335.193 



Informe de conjuntura de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de Mallorca en l’àmbit del turisme 

 

LA LLENA ambiental       22/139 

 

2006 367.836  2016 313.241 

2007 323.705  2018 341.865 

2008 291.718   

 

 
Figura 3.1. Volum d’aigua residual recollida, tractada i % d’aigua tractada pel període 2000-2007 (font: 

pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Pel que fa al percentatge d’aigües tractades que incompleixen els requisits d’abocament, l’any 2020 

va ser d’1%, continuant amb la clara millora en relació amb l’incompliment de la qualitat dels últims 

anys, tal com es pot veure a la Taula 3.2. Aquest incompliment ve associat a 2 depuradores: Llubí i 

Vilafranca5. 

Taula 3.2. Percentatge de volum d’aigua que no compleix amb els requisits d’abocament (font: pròpia a 

partir d’ABAQA). 

Any % incompliment 

2016 4,3 

2017 8,5 

2018 8,3 

2019 1,0 

2020 1,0 

Quant al nombre d’hotels que disposen de sistemes de tractament d’aigües residuals, no hi ha 

informació disponible, tot i que sabem que un 4,4% dels hotels utilitzen aigua procedent de 

depuradora. 

Un altre àmbit de gestió del cicle de l'aigua és el que es fa als creuers. L'Associació Internacional de 

Creuers sota les sigles ABC (Above and Beyond Compliance), instrueix les navilieres a superar amb 

escreix els criteris de qualitat que, pel que fa a abocaments, que permet l'organització marítima 

internacional. S'ha determinat que de mitjana es gasten entre 180 i 230 litres d'aigua diaris per cada 

 
5 En l’EDAR de Llubí l’incompliment s’ha produït pel 100% del volum tractat i a l’EDAR de Vilafranca pel 44,86% 

del volum tractat. En el cas de Llubí es creu que el fet es pot deure a que l’aigua arriba amb una elevada 

càrrega contaminant ja que no compleix els requisits d’entrada, mentre que al cas de Vilafranca es deu al 

funcionament de la planta. Cal esmentar que durant l’any 2021 s’han dut a terme millores en ambdues 

depuradores. 
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passatger6. Una part d'aquesta aigua consumida (pot superar el 60% en alguns casos) s'obté 

mitjançant processos propis de les naus, és a dir, garanteixen una part del consum via 

autoabastament. Quant a les aigües residuals, disposen de sistemes de sanejament que solen 

distingir entre aigües grises i aigües negres. Un cop tractada i comprovada la seva qualitat, l'aigua 

es pot tornar al medi marítim o bé derivada a un circuit de reutilització. Finalment, amb relació als 

possibles usos de les aigües tractades, aquests s'indiquen a continuació sobre la base de l'annex 1 

del PHIB: 

Taula 3.3. Usos permesos de l’aigua regenerada (font: pròpia a partir del PHIB). 

Ús general Usos específics 

Urbà Residencial: reg jardins privats, descàrrega d’aparells sanitaris. 

Serveis: reg zones verdes, neteja de carrers, incendis, rentat industrial de 

vehicles. 

Agrícola Reg de cultius de productes comestibles en fresc per a alimentació humana. 

Productes de consum humà no frescos, pastures per a consum d'animals, 

aqüicultura 

Cultius llenyosos, flors ornamentals, vivers, cultius industrials no 

alimentaris 

Industrial Aigües de processament i neteja, altres usos industrials 

Torres de refrigeració i condensadors evaporatius 

Recreatiu Reg camps de golf 

Estanys, cabals circulants amb accés al públic prohibit 

Ambiental Recàrrega d'aqüífers per percolació. 

Recàrrega d'aqüífers per injecció directa 

Reg de boscos, zones verdes no accessibles al públic, silvicultura 

Altres usos: manteniment de zones humides, cabals mínims 

3.4. Esdeveniments puntuals de contaminació 

Un altre aspecte a valorar del que actualment no es disposa d’informació és el número 

d’esdeveniments de contaminació de cursos d’aigua. Tot i això, segons dades del sistema 

d’emergències de les Illes Balears, a l’informe d’activitat del 2020 es van rebre 117.741 trucades, 

de les que 96.357 corresponien a l’illa de Mallorca. Se sap que un 4,17% de les trucades a totes les 

Illes Balears eren per qüestions relacionades amb la protecció de la natura. Altrament, hem dit que 

un 1% de l’aigua depuradora no compleix amb els límits legals, la qual cosa pot generar problemes 

puntuals de contaminació. 

3.5. Edificis no connectats a xarxa de sanejament i sistemes de depuració autònoms 

Pel que fa als edificis que no estan connectats a la xarxa de sanejament, el Pla Hidrològic de les Illes 

Balears (PHIB) no permet l'abocament al terreny d'aigües residuals sense tractar i s’ha de garantir 

la protecció del domini públic hidràulic. Estableix que la depuració s'ha de fer mitjançant un sistema 

de depuració autònom o mitjançant un emmagatzematge total amb dipòsit estanc. 

A més, a l’annex 4 de l’actual PHIB-2019 es descriu una guia sobre els tractaments d’aigües residuals 

autònoms. S’hi descriuen els tractaments típics, el disseny i la instal·lació dels sistemes de 

tractament autònoms. La guia està pensada per a ser utilitzada per arquitectes, enginyers i 

 
6 blog.crucerum.com. 
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instal·ladors i per a la redacció i execució dels projectes d’instal·lació d’aquests sistemes de 

tractament de les aigües residuals. 

Finalment, també cal destacar que al programa d’actuacions de l’actual PHIB-2019 hi ha un 

programa que tot i no ser específic per al turisme pot ser aprofitat pel sector. En concret, l’actuació 

del programa 5 referent a infraestructures (ACTUACIONS_5e_001) “Foment de les comunitats 

d’usuaris i/o societats d’explotació d’aigües regenerades” es podria utilitzar i beneficiar els 

establiment turístics amb tractaments autònoms. 
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4. BENEFICIS ECONÒMICS DEL DESTÍ 

4.1. Introducció: pes del turisme en l’economia de Mallorca 

Segons les dades sobre el número d’empreses donades d’alta a la Seguretat social recollides a 

IBESTAT, al tercer trimestre de 2021 a totes les Illes Balears hi ha 11.956 empreses del sector 

turístic, que inclou des d’hotels i restaurants fins a bars o agències de viatges. La taula següent 

mostra el nombre d’empreses pel sector serveis i el sector turístic pel total de les Illes Balears i per 

Mallorca.  

Taula 4.1. Número d’empreses a les Illes Balears i Mallorca (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Sector 

econòmic 
Subsector Grup 

Illes 

Balears 
Mallorca 

% 

Total sectors 40.787 29.717 72,9% 

Sector serveis 

Sector turístic 

Serveis d’allotjament 63,1% 1.205 63,1% 

Serveis de menjars i begudes 70,6% 4.728 70,6% 

Transport de passatgers 59,3% 1.068 59,3% 

Altres: agències de viatge, 

lloguer de vehicles, activitats 

culturals... 

1.544 1.097 71,0% 

Total sector turístic 11.956 8.098 67,7% 

Resta de sector serveis 19.774 14.779 74,7% 

Total sector serveis 31.730 22.877 72,1% 

Resta d’economia 9.057 6.840 75,5% 

La figura 4.1 permet observar pel cas de l’illa de Mallorca la distribució d’empreses entre el sector 

turístic, la resta de sector serveis i la resta d’economia. Es pot veure que el sector turístic representa 

el 27% d’empreses de Mallorca i el conjunt del sector serveis representa el 77% de les empreses. 

 
Figura 4.1. Distribució percentual dels principals sectors econòmics a Mallorca (font: pròpia a partir de 

l’IBESTAT). 

4.2. Flux turístic a Mallorca i per procedències 

Analitzant les dades disponibles de moviments turístics en frontera (FRONTUR) des del 2016 a 

novembre del 2021 referents al flux de turistes a l’illa de Mallorca, s’ha obtingut una mitjana total 

de 35.832.260 pernoctacions anuals.  

Analitzant les dades de pernoctacions mensuals durant el període 2016-2021 i el total segons els 

principals països i zones d’origen dels turistes s’observa com el mes amb més afluència de turistes 

27%

50%

23%

Sector turístic Resta sector seveis Resta economia
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és l’agost amb més de 6.300.000 pernoctacions. Per contra, el gener és el de menys afluència de 

visitants, amb poc més de 167.000 pernoctacions.  

Pel que fa al nombre de pernoctacions per país d’origen, Alemanya és clarament el país majoritari 

amb més de 14.000.000 de pernoctacions/any, un 41% del total, seguit del Regne Unit amb un 21% 

de visitants, la resta d’Espanya i la resta d’Unió Europea són un 7% cada una, i un 5% visitants de 

França. La resta de països i regions contribueixen tots en menys d’un 5% a les pernoctacions de 

turistes. Per tal de veure de forma gràfica l’origen dels turistes la figura 4.2 mostra la contribució 

dels països considerats a la Taula 4.2 al total de pernoctacions anuals a l’illa de Mallorca. 

 
Figura 4.2. Contribució dels diferents països i regions a les pernoctacions turístiques a Mallorca (font: pròpia 

a partir de l’IBESTAT). 

Cal tindre en compte, però, que la mitjana de pernoctacions inclou les dades dels últims 2 anys amb 

la irrupció del Covid-19, la qual cosa pot haver afectat el valor real. Comparant amb les dades del 

2019 la mitjana resulta entre el 15% i 36% inferior.  
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Taula 4.2. Resum de les pernoctacions mensuals pel període 2016-2021 a Mallorca (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

País/ regió Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novemb. Desemb. Total 

Espanya* 38.829 110.744 169.378 192.248 245.132 330.140 355.675 476.929 273.157 212.806 72.079 46.454 2.523.571 

Alemanya 77.795 233.009 468.185 832.014 1.971.235 2.380.422 2.235.095 2.122.458 2.152.344 1.850.463 144.645 93.127 14.550.793 

Àustria 2.938 7.712 15.398 28.459 51.612 83.716 94.740 96.802 74.042 44.839 5.341 4.057 509.655 

Dinamarca 872 3.497 9.257 30.619 80.945 108.151 185.956 116.157 88.595 73.703 1.563 1.250 700.563 

França 3.374 5.604 9.056 82.792 214.106 231.728 289.907 425.157 235.625 153.708 7.220 4.103 1.662.378 

Itàlia 2.430 2.389 4.562 12.274 32.765 82.893 134.217 211.883 85.680 19.641 3.369 2.021 594.124 

Països 

Baixos 
1.710 4.213 8.479 48.310 136.999 136.586 197.162 227.897 136.023 88.168 2.774 1.623 989.944 

Regne Unit 11.417 21.270 80.707 284.868 1.083.098 1.347.786 1.310.060 1.389.872 1.137.594 773.620 18.084 13.805 7.472.178 

Suècia 3.073 4.867 16.884 56.453 215.223 260.650 231.085 222.224 197.088 104.332 7.481 4.467 1.323.826 

Resta UE 9.674 13.579 25.634 99.605 279.913 437.254 545.909 576.349 433.440 189.694 14.837 8.329 2.634.217 

Noruega 1.261 2.763 5.921 26.613 70.026 115.127 135.651 79.518 66.785 44.947 1.783 797 551.191 

Rússia 1.097 788 1.857 5.363 32.261 86.842 98.736 99.154 79.778 21.718 867 567 429.027 

Suïssa 3.136 9.248 21.343 63.043 113.725 143.714 210.655 143.142 131.853 126.643 5.754 5.481 977.735 

Resta 

Europa 
1.178 2.038 10.373 18.793 22.292 44.556 58.772 56.972 41.346 14.047 2.465 1.654 274.484 

EUA 1.465 2.113 4.262 11.333 18.934 25.210 32.178 26.851 21.305 14.482 3.130 2.007 163.270 

Resta 

d’Amèrica 
2.059 2.262 3.609 8.275 18.012 23.444 26.664 28.734 21.948 15.275 3.180 1.888 155.349 

Països 

africans 
442 548 862 1.741 3.284 4.086 7.744 13.466 17.499 3.076 615 475 53.383 

Japó 405 728 419 726 1.070 1.358 1.785 3.022 1.603 1.048 458 645 13.268 

Resta món 4.310 3.539 5.585 13.632 27.396 34.159 52.585 51.580 30.663 19.932 4.585 4.883 252.848 

Total 167.463 420.909 861.771 1.817.158 4.618.027 5.877.821 6.204.575 6.368.165 5.226.366 3.772.140 300.230 197.634 35.832.260 

*Les dades d’Espanya no inclouen els moviments de persones de dins de les Illes Balears. 
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4.3. Ingressos generats pel turisme 

Segons l’estudi IMPACTUR 2014 per a les Illes Balears realitzat per Exceltur el turisme fa una 

contribució total al PIB de les Illes del 44,8%. El 44,8% es desglossa en el 32,9% d’efectes directes 

(activitat directament relacionada amb el turisme com hotels, restaurants, agències de viatge, 

empreses de lloguer de vehicles..), i en el 11,9% d’efectes indirectes (activitats que indueix el 

turisme sobre altres sectors no directament turístics com agricultura, construcció, 

subministradors d’aliments...). 

Segons dades d’IBESTAT, la despesa mitjana diària per turista a Mallorca és de 126,55 eur/dia, 

en el període de gener de 2016 a octubre de 2021. La despesa no és constant al llarg de l’any i 

en el cas de Mallorca varia entre 90,32 eur/dia al gener i 148,40 eur/dia a l’agost.  

Taula 4.3. Despesa mitjana diària diferenciant cada mes dels turistes a la illa de Mallorca pel període de 

gener de 2016 a octubre de 2021 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Mes Desp. mitjana diària 

Gener 90,32 

Febrer 119,29 

Març 131,47 

Abril 129,73 

Maig 147,80 

Juny 135,55 

Juliol 148,40 

Agost 136,84 

Setembre 130,85 

Octubre 128,46 

Novembre 112,08 

Desembre 107,77 

 
Figura 4.3. Comparació de la variació mensual i anual de la despesa mitjana diària (font: pròpia a partir 

de l’IBESTAT). 

A més, la figura 4.3 també permet observar gràficament els canvis amb la despesa mitjana diària 

dels visitants al llarg de l’any. S’observa que durant els mesos d’hivern és inferior a la de la resta 

de l’any, i també que la despesa diària va augmentant essent els mesos d’estiu els mesos en què 

és més alta. A la figura també s’observa que la despesa mitjana diària anual té tendència a anar 
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augmentant, si ve el 2020 va disminuir de forma important degut a la pandèmia, però amb una 

clara recuperació pel 2021. 

4.4. Recaptació pública generada pel turisme 

Mitjançant la llei 2/2016, de 30 de març, es va desenvolupar l’impost sobre les estades 

turístiques. Aquesta taxa es destina a dotar el fons per afavorir el turisme sostenible i actua 

sobre la capacitat econòmica del contribuent, persona física, per raó de les estades, comptades 

per dies, en els establiments turístics següents: 

a) Establiments d’allotjament hoteler. 

b) Apartaments turístics. 

c) Diverses classes d’allotjament de turisme rural. 

d) Albergs i els refugis. 

e) Hostals. 

f) Establiments explotats per empreses turistico-residencials. 

g) Hostals, hostals residència, pensions, posades, cases d’hostes i campaments de turisme 

o càmpings. 

h) Habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de comercialització d’estades 

turístiques i habitatges objecte de comercialització turística susceptibles d’inscripció 

d’acord amb les lleis que els regulen. 

i) Resta d’establiments i habitatges als quals la normativa autonòmica atorga la 

qualificació de turístics. 

j) Habitatges objecte de comercialització turística que no compleixen els requisits 

establerts per a això en la normativa autonòmica i que, per tant, no són susceptibles 

d’inscripció d’acord amb la legislació turística vigent. 

k) Embarcacions de creuer turístic quan facin escala en un port de les Illes Balears. 

Pel que fa als ingressos públics procedents de permisos de negocis turístics, llicències, etc. 

segons l’estudi IMPACTUR 2014 a les Illes Balears es van recaptar en total 1.890 milions d’euros 

vinculats amb l’activitat turística, que representa el 40,4% dels impostos recaptats a les Illes 

Balears. Dels 1.890 milions recaptats 976 milions corresponien a impostos lligats a la producció 

i productes i serveis, mentre que la recaptació dependent d’altres figures impositives com els 

impostos directes (renta de les persones físiques dels empleats) i taxes i altres ingressos suposen 

914 milions d’euros. 

4.5. Rendiment de les empreses turístiques 

Segons les dades facilitades per IBESTAT pel període de gener de 2016 a octubre de 2021, 

l’estada mitjana dels turistes a Mallorca és de 7,2 dies. Tot i això, fent l’anàlisi de la variació en 

les estades dels turistes s’observa que varien entre 6,3 dies al maig i 8,1 dies a l’agost de mitjana.  

La taula 4.4 mostra el recull de dades pel període estudiat i la mitjana mensual de les estades. 

Al llarg de l’any s’observa una variació semblant amb un màxim de dies d’estada a l’estiu i que 

va disminuint la resta de l’any amb el mínim de dies d’estada entre els mesos de febrer-març-

abril, depenent de l’any. 
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Pel que fa a l’ocupació del allotjaments turístics, l’anàlisi es fa amb dades de l’IBESTAT referents 

a hotels, apartaments, turisme rural i càmpings. La Taula 4.4. Recull de dades d’estada mitjana 

de turistes al període gener-2016 a oct.-2021 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Mes Estada mitjana 

Gener 8,2 

Febrer 6,7 

Març 6,4 

Abril 6,7 

Maig 6,3 

Juny 7,0 

Juliol 7,3 

Agost 8,1 

Setembre 7,8 

Octubre 7,5 

Novembre 7,2 

Desembre 7,6 

 mostra el grau d’ocupació en percentatge per cada tipus d’allotjament considerat en el període 

de gener de 2016 a octubre de 2021, i la mitjana mensual. 

Taula 4.4. Recull de dades d’estada mitjana de turistes al període gener-2016 a oct.-2021 (font: pròpia a 

partir de l’IBESTAT). 

Mes Estada mitjana 

Gener 8,2 

Febrer 6,7 

Març 6,4 

Abril 6,7 

Maig 6,3 

Juny 7,0 

Juliol 7,3 

Agost 8,1 

Setembre 7,8 

Octubre 7,5 

Novembre 7,2 

Desembre 7,6 

Taula 4.5. Grau d’ocupació dels allotjaments turístics al llarg de l’any pel període de gener de 2016 a 

octubre de 2021 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

 Mes Hotel Apart. T. rural Camping 

M
it

ja
n

a 
2

0
1

6
-2

0
2

1
 

1 33,3 21,3 15,0 - 

2 43,1 29,0 22,8 - 

3 46,0 35,9 27,2 - 

4 50,6 34,0 37,7 - 

5 66,0 48,6 46,3 19,8 

6 76,6 59,4 54,2 29,2 

7 77,5 64,7 55,4 46,7 

8 78,4 67,5 60,6 58,0 

9 70,1 56,2 52,2 30,3 

10 57,6 43,5 40,9 35,6 

11 42,8 31,5 22,3 - 
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12 36,7 31,7 18,9 - 

Mitjana 56,5 43,6 37,8 36,6 

Fixant-nos amb les dades mitjanes anuals, per regla general es pot dir que els hotels són 

l’allotjament amb un grau d’ocupació més elevat amb una ocupació del 56,5% seguit dels 

apartaments amb una ocupació del 43,6%, seguits pels allotjaments rurals amb una ocupació 

del 37,8% i finalment els càmpings amb una ocupació del 36,60% si bé cal tindre en compte que 

els càmpings estan tancats de novembre fins a maig.  

D’altra banda, com es pot veure a la Taula 4.4. Recull de dades d’estada mitjana de turistes al 

període gener-2016 a oct.-2021 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Mes Estada mitjana 

Gener 8,2 

Febrer 6,7 

Març 6,4 

Abril 6,7 

Maig 6,3 

Juny 7,0 

Juliol 7,3 

Agost 8,1 

Setembre 7,8 

Octubre 7,5 

Novembre 7,2 

Desembre 7,6 

 i a la figura 4.4 el grau d’ocupació no és constant al llarg de l’any si bé els hotels tenen un grau 

d’ocupació més elevat. El grau d’ocupació en hotels varia entre el 33,28% al gener i el 78,35% a 

l’agost; en el cas dels apartaments varia entre 21,34% al gener i el 67,54% a l’agost; pels 

allotjaments de turisme rural la variació va de 14,99% al gener al 60,56% al mes d’agost; en el 

cas dels càmpings, el grau d’ocupació varia entre 19,83% al maig i el 57,98% a l’agost. 

 
Figura 4.4. Grau d’ocupació al llarg de l’any dels principals tipus d’allotjaments turístics (font: pròpia a 

partir de l’IBESTAT). 
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4.6. Vitalitat del sector turístic 

Pel que fa a la vitalitat del sector turístic és important analitzar el tipus d’empreses dins el sector 

turístic i la mida. En aquest cas la Taula 4.6 mostra el conjunt d’empreses turístiques per l’any 

2020 segons l’IBESTAT. 

Taula 4.6. Recull de dades d’empreses del sector turístic segons tipus d’empresa i mida (font: pròpia a 

partir de l’IBESTAT). 

 

Total sector 
Serveis 

d’allotjament 

Serveis de 

menjar i 

beure 

Transport 

passatgers 

Agències de 

viatge, lloguer 

vehicles... 

Nombre total 18590 2325 8354 2766 5145 

Sense assalariats 39,09% 35,18% 28,54% 36,80% 59,22% 

De 1 a 2 34,12% 29,76% 35,96% 52,68% 23,11% 

De 3 a 5 14,45% 14,19% 21,30% 5,17% 8,45% 

De 6 a 9 5,53% 7,01% 7,21% 1,95% 4,06% 

De 10 a 19 3,43% 4,65% 4,29% 1,45% 2,57% 

De 20 a 49 2,01% 3,87% 2,27% 0,90% 1,34% 

De 50 a 99 0,42% 1,46% 0,23% 0,40% 0,27% 

De 100 a 199 0,51% 2,02% 0,16% 0,36% 0,49% 

De 200 a 499 0,34% 1,46% 0,06% 0,25% 0,35% 

De 500 a 999 0,05% 0,22% 0,00% 0,04% 0,08% 

De 1000 a 4999 0,03% 0,13% 0,00% 0,00% 0,06% 

De 5000 o més 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

En general s’observa que la tipologia d’empresa majoritària són empreses de serveis de menjar 

i beure (8354 empreses), seguit d’empreses d’altres activitats relacionades amb el turisme (5145 

empreses).  

Pel que fa a la mida, majoritàriament són empreses petites sense assalariats o d’1 o 2 assalariats 

que representen entre el 83% i el 63%. Analitzant la Taula 4.6 es veu que les empreses de mida 

més gran són les relacionades amb els serveis d’allotjament ja que és l’únic tipus d’empreses on 

els establiments de més de 50 assalariats supera el 5% de les empreses. 

Per mesurar la vitalitat del sector també és interessant conèixer la taxa de natalitat d’empreses 

i establiments. Per poder realitzar la taxa de natalitat d’empreses s’han obtingut el número 

d’empreses i establiments des de l’any 2010 disponibles a IBESTAT per totes les Illes Balears i es 

calcula l’increment o disminució d’empreses i establiments al sector turístic. La Taula 4.7 mostra 

el nombre d’empreses i establiments que hi ha a l’illa de Mallorca des del 2010 fins a 2020.  

Taula 4.7. Núm. d’empreses i establiments vinculats al turisme a les Illes Balears pel període 2010-2020 

(font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any Nombre d’empreses Nombre d’establiments 

2010 16.420 19.034 

2011 16.180 18.761 

2012 16.113 18.713 

2013 16.141 18.822 

2014 16.055 18.841 

2015 16.396 19.291 
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2016 16.727 19.717 

2017 17.518 20.683 

2018 18.154 21.556 

2019 18.215 22.192 

2020 18.590 22.658 

Finalment, la figura 4.5 mostra gràficament la variació anual d’empreses i establiments. Pel que 

es veu, en el cas de les empreses la variació anual es positiva tret dels anys 2011, 2012 i 2014, 

amb una variació positiva màxima de 4,73% l’any 2017. Pel que fa als establiments la variació 

anual és igualment negativa pels anys 2011 i 2012 i la variació positiva més gran igualment l’any 

2017 amb una variació del 4,90%. 

 
Figura 4.5. Variació anual del nombre d’empreses i establiments a les Illes Balears (font: pròpia a partir 

de l’IBESTAT). 

4.7. Beneficis del sector turístic 

Un altre aspecte a tindre en compte és els beneficis de les empreses turístiques, degut a que no 

hi ha les dades exactes disponibles s’han utilitzat les dades disponibles a IBESTAT pel període de 

2016 a 2019 en relació amb els ingressos i despeses d’explotació i les inversions en actius 

materials pel sector turístic de totes les Illes Balears. Per conèixer el benefici s’ha calculat la 

diferència entre ingressos, despeses i inversions.  

La Taula 4.8 mostra les dades referents als ingressos, despeses i inversions en milers d’euro, 

mentre que la figura 4.6 permet veure l’evolució dels beneficis del turisme. 

Taula 4.8. Ingressos, despeses i inversions en actius materials pel període 2016-2019 a totes les Illes 

Balears. Dades en milers d’euro (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any Ingressos explotació  Despeses explotació Inversions en actius materials 

2016 15.001.473,10 13.608.161,80 710.911,70 

2017 17.095.828,40 15.457.798,20 786.632,00 

2018 18.038.892,30 16.529.109,00 917.656,30 

2019 18.597.539,60 17.049.855,70 788.095,80 
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Figura 4.6. Beneficis d’explotació pel sector turístic a les Illes Balears (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Finalment, un altre aspecte a considerar és la taxa d’increment del ingressos d’explotació al llarg 

del període. La Taula 4.9 permet veure els ingressos d’explotació en milers d’euro per tot el 

sector turístic de les Illes Balears i la taxa de variació on s’observa que va disminuint al llarg dels 

anys.  

Taula 4.9. Ingressos d’explotació en milers d’euros i taxa d’increment dels ingressos respecte l’any 

anterior dels ingressos en percentatge (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any Ingressos explotació  Taxa d’increment 

2016 15.001.473,10 - 

2017 17.095.828,40 13,96% 

2018 18.038.892,30 5,52% 

2019 18.597.539,60 3,10% 
 

4.8. Impacte del turisme en els ingressos locals 

Per valorar l’impacte del turisme en els ingressos locals i degut a la falta de dades, només s’ha 

pogut comparar l’impacte del turisme amb els ingressos del sector de comerç i serveis. Tal com 

s’observa a la figura 4.7 la contribució del sector turístic a les Illes Balears es situa al voltant del 

45% del total d’ingressos del sector del comerç i serveis, durant el període de 2016 a 2019. Els 

ingressos del turisme són d’entre 15.000.000 i 18.600.000 d’euros en el període esmentat. 

 
Figura 4.7. Ingressos del sector turístic i la resta de sectors del comerç i serveis (font: pròpia a partir de 

l’IBESTAT). 
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Un altre aspecte per valorar l’impacte del turisme en els ingressos locals és la contribució del 

sector turístic al total del valor afegit brut (VAB). En aquest cas, comparant la indústria turística 

amb la resta d’indústries de les Illes Balears, el sector turístic aporta el 22% del VAB de les Illes 

Balears. 

Taula 4.10. Resum del VAB del sector turístic i %VAB sobre la resta de les Illes Balears (font: pròpia a 

partir de l’IBESTAT). 

Branques d’activitat econòmica VAB % VAB /VAB Illes Balears 

Allotjament per a visitants 2.638.588 10,8% 

Indústria de provisió d’aliments i begudes 1.081.065 4,4% 

Transport terrestre de passatgers 236.853 1,0% 

Transport marítim de passatgers 61.327 0,3% 

Transport aeri de passatgers 267.387 1,1% 

Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers 148.569 0,6 % 

Agències de viatge i altres serveis de reserva 252.259 1,0% 

Indústria cultural 189.818 0,8% 

Indústria esportiva i recreativa 573.845 2,4% 

Total indústria turística 5.449.711 22,4% 

Resta d’indústries 18.930.548 77,6% 

Total Illes Balears 24.380.259 100% 

4.9. Competitivitat de les empreses turístiques 

Per valorar la competitivitat de les empreses turístiques s’ha analitzat la tarifa mitjana diària per 

habitació turística en el període 2016-2020 i la mitjana i ingressos per habitació disponible pel 

mateix període a Mallorca.  

A la figura 4.8 s’observa que la tarifa mitjana diària varia entre 82,4 i 100,1 euros, mentre que 

els ingressos per habitació varien entre 79,8 i 36,7 euros per habitació del 2019 al 2020. No 

obstant, cal tindre en compte que les dades del 2020 estan afectades pel COVID-19 i la 

disminució del turisme motiu pel qual, tot i que la tarifa mitjana és similar a la d’altres anys, els 

ingressos per habitació són inferiors. 

 
Figura 4.8. Tarifa mitjana diària de les habitacions i ingressos per habitació disponible a Mallorca pel 

període 2016-2020 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 
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5. ESTACIONALITAT 

5.1. Grau d’estacionalitat 

El grau d’estacionalitat turístic es pot mesurar de diferents maneres i tenint en compte diferents 

aspectes, com l’arribada de turistes segons època de l’any, l’oferta d’allotjaments i el nombre 

d’ocupats. És possible realitzar el càlcul del coeficient de Gini (0-1) que indiqui el grau 

d’estacionalitat d’una zona. Quant més baix és, indica que el flux de turistes es distribueix de 

forma més igualitària al llarg de l'any, és a dir, l'estacionalitat és menor. Per contra, quant més 

alt és el coeficient, l'estacionalitat és més marcada. 

Segons Coll Ramis (2016)7, que va estudiar l’estacionalitat del turisme a les Illes Balears en el 

període 2000-14 aplicant el càlcul del coeficient mencionat, l’estacionalitat a la illa de Mallorca 

tot i no ser despreciable, era menys marcada que a la resta de les Balears, d’un 0,353 davant un 

0,465. Cal dir que l’AETIB, aplicant el mateix coeficient ho xifrava en una forquilla entre 0,40-

0,43 (Mallorca) davant d’un 0,47-0,49 (Illes Balears) pel període 2016-2019. La següent taula 

d’aquest estudi aporta el percentatge d’arribades de turistes per temporada pel període 2000-

2014 per Mallorca.  

Taula 5.1. Estacionalitat a Mallorca pel període de 2000-2014 (font: pròpia, a partir de Coll Ramis, 2016). 

Temporada Percentatge turistes arribats (%) 

Baixa 9,56 

Mitja 32,38 

Alta 58,04 

 

Un factor important per avaluar el grau d’estacionalitat són les arribades de turistes al llarg de 

l’any i conèixer si hi ha canvis en les arribades dels turistes en funció de l’època de l’any. La taula 

següent mostra les arribades mitjanes mensuals de turistes a Mallorca pel període gener-2016 

a novembre-2021. 

Taula 5.2. Arribades de turistes a l’illa de Mallorca pel període gener-2016 a novembre-2021 i mitjana 

mensual (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Mes Arribada de turistes Percentatge 

Gener 162.348 1,8% 

Febrer 199.084 2,2% 

Març 339.587 3,8% 

Abril 649.146 7,2% 

Maig 971.831 10,8% 

Juny 1.205.487 13,3% 

Juliol 1.543.250 17,1% 

Agost 1.491.260 16,5% 

Setembre 1.220.477 13,5% 

Octubre 893.153 9,9% 

Novembre 198.611 2,2% 

Desembre 161.245 1,8% 

 
7 Coll Ramis, M. A. (2016). Análisis socio-espacial de la estacionalidad turística en Mallorca. Tesi 
Doctoral, UIB. 
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A més, la figura següent mostra la distribució de l’arribada de turistes al llarg de l’any pel dit 

període. Es veu la tendència a un increment progressiu de gener a juliol, essent el juliol el mes 

amb una arribada màxima per anar descendint després fins a desembre. La figura també indica 

que al llarg dels anys la tendència és similar, per bé que al 2020, es fa notar l’efecte de la 

pandèmia de Covid-19. El 2021, encara sota els efectes de la pandèmia, tampoc ha seguit la 

tendència habitual. 

 
Figura 5.1. Distribució de l’arribada de turistes a Mallorca pel període de 2016 a 2021(font: pròpia a 

partir de l’IBESTAT). 

 
Figura 5.2. Distribució de l’arribada de turistes a Mallorca els anys 2019 i 2020 on s’observa l’impacte del 

Covid-19 (font: pròpia, a partir de l’IBESTAT). 

En l’anàlisi del grau d’estacionalitat i un cop aclarit els mesos amb l’arribada màxima de turistes 

és interessant veure el mes i el trimestre amb el màxim d’arribades. La figura 5.3 mostra el 

percentatge d’arribades de turistes cada mes respecte el total de l’any, essent el juliol el mes en 

amb un màxim d’arribades de turistes que representen el 17% del total anual seguit de l’agost 

amb un 16%. Per trimestres, el tercer (juliol-agost-setembre) representa el 47% del total 

d’arribades, que equival a dir que pràcticament suma la meitat de les arribades. La figura també 

mostra que de novembre a febrer (ambdós inclosos) les arribades de turistes baixen de forma 

molt notable tenint, amb una contribució de l’ordre del 2% cadascun d’aquests mesos. 

Finalment en l’anàlisi del grau d’estacionalitat és important analitzar el grau d’ocupació dels 

serveis d’allotjament turístic. Tal com posen de relleu la taula i figura següents, el mes amb un 
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grau d’ocupació més alt és agost per tots els tipus d’allotjament, seguit del juliol, essent en tots 

els casos el tercer trimestre (juliol, agost i setembre) el principal amb diferència. 

 
Figura 5.3. Contribució de cada mes al total d’arribades de turistes a l’illa de Mallorca al llarg de l’any 

(font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

 

Taula 5.3. Grau d’ocupació (en %) dels serveis d’allotjament turístics per mes i trimestre (font: pròpia a 

partir de l’IBESTAT). 

 Mes Hotel Apart. T. rural Càmping  Trimestre Hotel Apart. T. rural Càmping 

Gener 33,28 21,34 14,99 - 

1r 40,81 28,77 21,66 - Febrer 43,14 29,03 22,83 - 

Març 46,01 35,94 27,16 - 

Abril 50,57 33,98 37,66 - 

2n 64,39 47,31 46,03 16,33 Maig 66,01 48,55 46,29 19,83 

Juny 76,59 59,39 54,15 29,15 

Juliol 77,53 64,65 55,43 46,74 

3r 75,32 62,80 56,06 45,01 Agost 78,35 67,54 60,56 57,98 

Setembre 70,07 56,22 52,18 30,31 

Octubre 57,61 43,50 40,86 35,62 

4t 45,67 35,57 27,32 11,87 Novembre 42,76 31,51 22,26 - 

Desembre 36,65 31,69 18,85 - 
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Figura 5.4. Grau d’ocupació dels allotjaments turístics pels diferents trimestres de l’any (font: pròpia a 

partir de l’IBESTAT). 

5.2. Reforç de la temporada turística mitja i baixa i turisme de temporada baixa 

Tot i no disposar de dades específiques sobre la part de pressupost que l’autoritat turística 

destina a promoure la temporades de turisme mitja i baixa, el PIAT de Mallorca proposa una 

sèrie d’actuacions per racionalitzar la distribució estacional de l’activitat turística i diversificar-

la: 

 Foment del turisme esportiu i sostenible per mitjà de rutes cicloturístiques, senderistes... 

 Foment del turisme cultural en relació a llocs d’interès per la cultura en general, cinema, 

patrimoni artístic i històric o activitat cultural consolidada (específicament la ruta cultural 

basada en Ramon Llull). Turisme relacionat amb la gastronomia i producte agroalimentari 

local, amb la naturalesa o les característiques ambientals de Mallorca. 

 Regulació dels equipaments (turístics) complementaris (camps de golf, circuits de carreres, 

pistes esportives, parcs aquàtics, museus de carretera, etc.). Aquests equipaments turístics 

complementaris hauran d’acreditar la seva capacitat com a instrument per diversificar i 

qualificar l’oferta turística. 

 Dotacions al servei del turisme nàutic. 

Tampoc hi ha informació específica sobre instal·lacions que ofereixen activitats en temporada 

mitja i baixa. En tot cas, en relació a esdeveniments i activitats culturals de molt diversa índole 

es pot consultar el Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca8. També depenent del 

Consell, l’agenda anual del portal web http://www.infomallorca.net, recull molts dels 

esdeveniments programats, dividint-los en tres tipus: fires tradicionals; principals festes 

populars i tradicionals; i principals esdeveniments culturals. La figura 5.5. mostra el número de 

cadascun dels tipus d’esdeveniments al llarg de l’any on es veu que les fires tradicionals, es 

concentren a la tardor (8) i primavera (5); les principals festes populars i tradicionals, es 

concentren a l’estiu (9); i els principals esdeveniments culturals, es concentren a l’estiu (22) i la 

tardor (20). 

 
8 web.conselldemallorca.cat/es/catalogo 

http://www.infomallorca.net/
https://web.conselldemallorca.cat/es/catalogo
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Figura 5.5. Principals esdeveniments culturals a l’illa de Mallorca programats per a l’any 2022 (font: 

pròpia a partir del portal web infomallorca.net). 

5.3. Provisió d’infraestructures, serveis i productes suficients durant tot l’any 

Pel que fa a informació referent a allotjament i serveis relacionats amb el turisme oberts tot 

l’any, s’ha trobat informació parcial quant a nombre d’allotjaments per tipus i mesos de l’any en 

que romanen oberts. La taula 5.4 mostra aquesta informació pel període gener-2016 a 

novembre-2021 en base a la mitjana mensual del període. 

Taula 5.4. Allotjaments turístics oberts mes a mes pel període de gener de 2016 a novembre de 2021 

(font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

 Mes Hotel Apart. T. rural Camp. 

M
it

ja
n

a 

Gener 89 17 113 0 

Febrer 142 20 147 0 

Març 217 27 190 0 

Abril 336 72 248 0 

Maig 744 240 345 7 

Juny 824 266 364 8 

Juliol 784 255 364 8 

Agost 803 258 370 8 

Setembre 766 243 356 7 

Octubre 642 197 322 3 

Novembre 133 20 144 0 

Desembre 99 19 125 0 

 

A més, en la figura 5.6 s’observa la tendència mitjana mensual per cada tipus d’allotjament i es 

veu que el mínim anual d’empreses obertes és al gener: 89 hotels; 17 apartaments; i 113 

allotjaments rurals. Això equival que al gener sols són obert un 10,8%, un 6,3% i un 30,9% dels 

establiments de cada tipus respectivament9.  

 
9 Per raons que es desconeixen, els càmpings (modalitat poc present a l’illa), figuren tancats tot l’any. 
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Figura 5.6. Distribució anual del nombre d’establiments oberts per tipus d’allotjament (font: pròpia a 

partir de l’IBESTAT). 

5.4. Estacionalitat i ocupació 

Les dades d’afiliats a la seguretat social pel total d’economia i pel turisme a Mallorca i les dades 

d’ocupats tant pel total d’economia com pel turisme per totes les Illes Balears mostren una 

variació interanual similar però amb un pic divergent: a Mallorca el 2n trimestre és el de major 

nombre d’afiliats i el 4t el més baixa mentre que al conjunt de les Balears el pic d’ocupació es 

dona al 3r trimestre essent el primer el de menor nombre. 

Taula 5.5. Resum de dades d’afiliats a la seguretat social i ocupats al turisme respecte el total de 

l’economia (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Període 

(any i 

trimestre) 

Afiliats a la seguretat social – Mallorca - Ocupats – Illes Balears - 

Total 

economia (n) 

Total 

turisme (n) 

% turisme 

vs total 

Total 

economia (n) 

Total 

turisme (n) 

% turisme 

vs total 

M
it

ja
n

a 

2
0

1
6

-2
0

2
1

 T1 361.979 81.285 22,46 498.400 106.283 21,32 

T2 422.911 130.726 30,91 554.833 147.850 26,65 

T3 417.359 126.906 30,41 597.300 179.667 30,08 

T4 340.076 61.186 17,99 536.380 129.380 24,12 

La figura 5.7 compara el percentatge d’afiliats a la seguretat social del turisme i els ocupats. La 

figura mostra que el percentatge d’afiliats a la seguretat social del turisme és superior a la 

d’ocupats pels tres primers trimestres, però al quart trimestre el percentatge d’ocupats al 

turisme és superior. 
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Figura 5.7. Comparació entre el % d’afiliats al turisme a la seguretat social i % d’ocupats al turisme (font: 

pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Finalment, cal tindre en compte la taxa d’aturats del sector turístic en funció de l’època de l’any, 

degut a que no hi ha dades específiques per Mallorca s’han utilitzat dades per totes les Illes 

Balears, les disponibles a IBESTAT. S’aprecia clarament que el trimestre amb major taxa d’aturats 

del sector turístic és el primer trimestre de l’any amb una mitjana de 41,75%; en contraposició, 

el tercer trimestre registra la taxa més baixa, del 9,63%, coincidint amb la temporada alta. 

Taula 5.6. Càlcul del percentatge d’aturats al sector turístic pel període 2016-2021 a les Illes Balears 

(font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Trimestre Percentatge de parats (%)  

1T 41,75 

2T 20,62 

3T 9,63 

4T 23,46 

També s’analitza com va canviant la taxa de parats per cada trimestre al llarg del període 2016-

2021, resolent que hi ha una dinàmica semblant, amb taxes màximes pel primer trimestre i 

mínimes pel tercer. També s’aprecia com al llarg del temps aquestes diferències entre màxim i 

mínim són més grans i ressalta l’efecte distorsionador del COVID-19 a partir del segon trimestre 

de 2020. 

 
Figura 5.8. Evolució trimestral de la taxa de parats del turisme pel període 2016-2021 (font: pròpia a 

partir de l’IBESTAT). 
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6. OCUPACIÓ 

6.1. Ocupació: quantitat i qualitat 

L’ocupació en el sector del turisme és un vector bàsic per entendre l’autèntica dimensió 

d’aquesta activitat en la realitat de Mallorca. Per avaluar la quantitat i qualitat de l’ocupació cal 

conèixer el nombre i percentatge d’empleats en els diferents sectors del turisme respecte al 

total d’ocupats de les Illes Balears.  

La taula següent mostra el recull de les dades d’afiliats a la seguretat social a Mallorca pel 

període 2016-2021 diferenciant entre sector turístic amb els seus diferents subsectors i respecte 

el total de l’economia. 

Taula 6.1. Recull de dades d’afiliació a la seguretat social a Mallorca pel període 2016-2021 pel total de 

l’economia i al sector turístic per cada subsector (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any i 

trimestre 

Total 

economia 

Sector turístic 

Total Allotjament 

Serveis 

de 

menjar i 

beure 

Transport 

de 

passatgers 

Altres 

activitats 

turístiques 

2016 

T1 342.081 82.317 24,1% 26.629 30.695 11.228 13.765 

T2 405.227 132.595 32,7% 53.865 44.965 15.563 18.202 

T3 395.496 125.133 31,6% 50.459 42.158 15.207 17.309 

T4 322.600 59.565 18,5% 10.901 25.829 9.748 13.087 

2017 

T1 359.801 85.863 23,9% 28.555 30.960 11.772 14.576 

T2 428.128 141.419 33,0% 58.292 47.244 16.152 19.371 

T3 424.128 137.585 32,4% 56.759 45.705 16.304 18.817 

T4 337.190 62.304 18,5% 11.970 26.477 10.181 13.676 

2018 

T1 378.877 92.733 24,5% 31.747 33.482 11.961 15.543 

T2 445.289 145.800 32,7% 59.448 48.500 16.754 21.098 

T3 436.774 140.639 32,2% 57.647 46.092 16.591 20.309 

T4 347.480 64.043 18,4% 12.111 26.626 10.809 14.497 

2019 

T1 383.803 90.260 23,5% 29.569 32.293 12.313 16.085 

T2 453.416 146.579 32,3% 59.468 48.354 17.215 21.542 

T3 438.670 137.921 31,4% 56.111 44.745 16.799 20.266 

T4 353.390 65.085 18,4% 12.294 27.068 11.065 14.658 

2020 

T1 363.632 78.096 21,5% 23.783 27.809 12.019 14.485 

T2 393.128 105.511 26,8% 40.729 35.046 13.701 16.035 

T3 392.605 103.119 26,3% 39.709 34.117 13.836 15.457 

T4 339.720 54.934 16,2% 9.726 22.358 10.038 12.812 

2021 

T1 343.677 58.440 17,0% 12.203 22.936 10.530 12.771 

T2 412.278 112.454 27,3% 44.712 36.988 14.361 16.393 

T3 416.253 117.041 28,1% 46.236 38.860 15.262 16.683 

Per altra banda, la taula següent mostra un resum de les dades d’afiliació mostrades en la taula 

anterior però amb el percentatge que representa cada subsector i el total del sector turístic 

respecte al total d’economia, cosa que també es mostra gràficament a la figura següent. 
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Taula 6.2. Recull de la mitjana d’afiliats per trimestre i sector de l’economia i percentatge de cada 

subsector sobre el total de l’economia pel període 2016-2021 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any i trimestre 
Total 

economia 

Sector turístic 

Total Allotjament 

Serveis de 

menjar i 

beure 

Transport 

de 

passatgers 

Altres 

activitats 

turístiques 

Mitjana 

T1 361.979 81.285 25.414 29.696 11.637 14.538 

T2 422.911 130.726 52.752 43.516 15.684 18.774 

T3 417.359 126.906 51.154 41.946 15.667 18.140 

T4 340.076 61.186 11.400 25.672 10.368 13.746 

Percentatge 

T1 100% 22,5% 7,0% 8,20% 3,2% 4,0% 

T2 100% 30,9% 12,5% 10,29% 3,7% 4,4% 

T3 100% 30,4% 12,3% 10,05% 3,7% 4,3% 

T4 100% 18,0% 3,3% 7,55% 3,0% 4,0% 
 

 
Figura 6.1. Contribució de cada subsector al total d’afiliats del sector turístic al llarg de l’any (font: pròpia 

a partir de l’IBESTAT). 

Tal com es pot observar, el sector turístic representa entre un 18 i un 31% de l’afiliació a la 

seguretat social al llarg de l’any. Analitzant cada subsector turístic s’observa que els serveis 

d’allotjament i els relacionats amb el menjar i beure són els que contribueixen més en el nombre 

d’afiliats pel sector turístic entre un 3,4% i un 12,5% pel total de l’economia pel que fa al sector 

de l’allotjament i entre un 7,5% i 10,3% pel sector de serveis de menjar i beure. A la figura també 

s’observa l’alta influència dels serveis d’allotjament ja que presenta una alta variació al llarg de 

l’any i és el que més efecte té sobre el nombre d’afiliats a la seguretat social. 

6.2. Temporalitat de l’ocupació 

Pel que fa a la temporalitat de l’ocupació, és a dir, com varia el nombre d’ocupats al llarg de 

l’any, s’analitza la taxa de variació d’ocupats per trimestre. L’anàlisi s’ha fet amb les dades 

disponibles sobre l’ocupació i variació trimestral en el període de 2016 a 2021 a totes les Illes 

Balears, ja que no consten específicament per Mallorca.  

Tan la taula com la figura mostren clarament que el primer i el quart trimestre de cada any hi ha 

una taxa d’ocupació de variació negativa en el sector turístic, cosa que significa que hi ha més 

persones sense feina, en canvi, pel segon i el tercer trimestre la variació és positiva cosa que 
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significa que augmenta el nombre d’ocupats. La taxa de variació és més elevada al segon 

trimestre que coincideix amb l’arrencada de la temporada turística. També es percep la distorsió 

causada per la COVID on es canvia la taxa de més variació del segon pel tercer trimestre. 

Taula 6.3. Variació trimestral de l’ocupació pel període 2016-2021 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any i trimestre Variació trimestral  Any i trimestre Variació trimestral 

2016 1T -11,81  2019 2T 55,12 

2016 2T 33,41  2019 3T 19,42 

2016 3T 16,03  2019 4T -25,16 

2016 4T -27,64  2020 1T -29,72 

2017 1T -20,15  2020 2T 11,59 

2017 2T 46,75  2020 3T 33,27 

2017 3T 19,78  2020 4T -27,26 

2017 4T -29,37  2021 1T 0,38 

2018 1T -18,09  2021 2T 29,53 

2018 2T 57,45  2021 3T 27,13 

2018 3T 18,09  Mitjana 1T -17,57 

2018 4T -31,53  Mitjana 2T 38,98 

2019 1T -26,02  Mitjana 3T 22,29 

 Mitjana 4T -28,19 
 

 
Figura 6.2. Variació de l’ocupació anual pel període 2016 a 2021 (font: IBESTAT). 

L’anàlisi de la temporalitat també es pot analitzar mitjançant la taxa de temporalitat de les 

afiliacions a la seguretat social. En aquest cas, si que es disposen de dades especifiques per 

Mallorca pel període 2016-2021. En aquest cas, a la taula i al gràfic, es pot veure que augmenta 

de forma important en el segon trimestre de l’any, quan arrenca la temporada turística, i 

presenta la taxa més baixa al primer i quart trimestre. També es pot veure com a partir del 2018 

la taxa de temporalitat té tendència a reduir-se any a any. 

Taula 6.4. Taxa de temporalitat trimestral a Mallorca (per nombre d’afiliacions a la seguretat social) pel 

període 2016-2021 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any i trimestre Taxa temporalitat  Any i trimestre Taxa temporalitat 

2016 1T 27,51  2019 2T 35,80 

2016 2T 41,24  2019 3T 31,73 

2016 3T 36,31  2019 4T 23,54 
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2016 4T 28,82  2020 1T 16,40 

2017 1T 27,94  2020 2T 12,25 

2017 2T 41,53  2020 3T 11,58 

2017 3T 38,12  2020 4T 15,74 

2017 4T 27,51  2021 1T 13,76 

2018 1T 25,95  2021 2T 18,37 

2018 2T 37,27  2021 3T 22,12 

2018 3T 34,49  Mitjana 1T 22,63 

2018 4T 25,00  Mitjana 2T 31,08 

2019 1T 24,21  Mitjana 3T 29,06 

 Mitjana 4T 24,12 

 

 
Figura 6.3. Taxa de temporalitat anual pel període 2016-2021 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

6.3. Naturalesa dels contractes de treball 

Un altre aspecte important relatiu a l’ocupació és la naturalesa dels contractes. Observant la 

taula i la figura següents, es constat que tant el percentatge de contractes a temps complet com 

a temps parcial segueixen un patró semblant disminuint el percentatge d’ambdós en el segon i 

tercer trimestre per pujar de forma important al quart. Això és degut a una figura de contracte 

no inclosa en les dades, el contracte fix discontinu. Es tracta d’un tipus de contracte indefinit, 

però no implica treballar tot l’any sinó només treballen durant la temporada alta. Els ocupats 

amb aquest tipus de contracte representen un percentatge elevat dels ocupats en el segon i 

tercer trimestre i disminueix molt el quart. 

Taula 6.5. Recull de la taxa de parcialitat pel període 2016-2021 i mitjana (font: pròpia a partir de 

l’IBESTAT). 

Any i 

trimestre 

% temps 

complet 

% temps 

parcial 
 Any i trimestre 

% temps 

complet 
% temps parcial 

2016 1T 47,49 18,74  2019 2T 48,42 12,87 

2016 2T 48,36 16,33  2019 3T 46,57 12,36 

2016 3T 46,50 14,93 2019 4T 65,99 21,71 

2016 4T 64,65 24,71  2020 1T 51,10 15,14 

2017 1T 49,94 17,58 2020 2T 36,45 11,16 

2017 2T 50,14 14,90  2020 3T 36,26 11,08 

2017 3T 48,45 14,15 2020 4T 70,46 20,96 
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2017 4T 64,82 23,53  2021 1T 63,46 19,04 

2018 1T 49,21 15,78 2021 2T 38,45 11,66 

2018 2T 48,62 13,15  2021 3T 40,40 12,16 

2018 3T 47,59 12,55 Mitjana 1T 51,95 17,09 

2018 4T 65,89 22,42  Mitjana 2T 45,08 13,35 

2019 1T 50,51 16,26 Mitjana 3T 44,30 12,87 

 Mitjana 4T 66,36 22,67 
 

 
Figura 6.4. Evolució anual % de contractes a temps complet i parcial dels ocupats en el sector turístic de 

Mallorca pel període 2016 a 2021 i la mitjana d’aquest període (font: IBESTAT). 

L’anàlisi de l’ocupació en el sector turístic també requereix conèixer el nombre i evolució de 

contractes indefinits. A la taula i la figura posterior, s’observa que el percentatge de contractes 

indefinits dels afiliats a la seguretat social pel període 2016-2021, disminueix al segon i tercer 

trimestre degut a que part de l’augment de nous contractes durant aquest període correspon a 

contractes temporals. Això no passa pel 2020 ja que a causa de la COVID va baixar molt la 

contractació. 

Taula 6.6. Percentatge de contractes indefinits al sector turístic dels afiliats a la seguretat social pel 

període 2016 a 2021 i la mitjana (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any i trimestre % contractes 

indefinits 

 Any i trimestre % contractes 

indefinits 

2016 1T 72,04  2019 2T 64,02 

2016 2T 58,47  2019 3T 68,11 

2016 3T 63,40 2019 4T 76,17 

2016 4T 70,63  2020 1T 83,47 

2017 1T 71,71 2020 2T 87,64 

2017 2T 58,25  2020 3T 88,33 

2017 3T 61,64 2020 4T 84,06 

2017 4T 71,98  2021 1T 86,04 

2018 1T 73,72 2021 2T 81,55 

2018 2T 62,51  2021 3T 77,79 

2018 3T 65,31 Mitjana 1T 77,09 

2018 4T 74,63  Mitjana 2T 68,74 

2019 1T 75,54 Mitjana 3T 70,76 
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 Mitjana 4T 75,49 

 
Figura 6.5. Evolució del percentatge de contractes indefinits al llarg de l’any pel període 2016-2021 (font: 

pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Pel que fa als guanys anuals dels treballadors al sector turístic, no es disposa d’informació 

específica pel sector turístic, i es remet a la informació disponible pel sector serveis pel període 

2014-2019, ja que el sector turístic s’inclou dins del sector serveis. Segons la taula, comparat 

amb els altres sectors de l’economia, el sector serveis té, de mitjana, sous superiors als de la 

construcció, i inferiors a la indústria i estaria proper al guany mig. També es pot veure que al 

llarg del període hi hagut un increment gradual anual d’entre un 0,37% i 3,7% al sector serveis. 

Taula 6.7. Guany anual pels treballadors pels sectors econòmics més importants pel període 2014-2019 

(font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any Indústria Construcció Serveis 

2014 24.644,63 19.838,65 21.203,15 

2015 23.081,06 19.243,68 21.465,08 

2016 23.353,73 19.221,36 21.544,21 

2017 23.479,03 20.555,24 22.083,15 

2018 24.374,91 20.715,50 22.909,95 

2019 23.964,08 21.202,57 23.504,81 

6.4. Procedència dels ocupats 

En relació a la procedència dels ocupats, els treballadors nascuts a la comunitat autònoma de 

les Illes Balears la mitja és al voltant del 40% amb un màxim de 50% i 37%. Pels treballadors 

nascuts a la resta de comunitats autònomes la mitja és al voltant del 20% variant entre 27% i 

17%. Finalment, pels nascuts a la resta del món la mitja és al voltant del 35% pels nascuts a altres 

països amb variació entre 26% i 41%. Segons s’observa a la taula i la figura, no hi ha grans 

variacions al llarg de l’any 
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Taula 6.8. Mitjana del percentatge de treballadors espanyols o amb doble nacionalitat i espanyols pel 

període 2016-2021 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any i trimestre % Illes Balears % Resta de CCAA % Altres països 

Mitjana trimestre 1 42,45 21,09 36,46 

Mitjana trimestre 2 40,39 22,52 37,09 

Mitjana trimestre 3 40,75 21,36 37,88 

Mitjana trimestre 4 41,40 20,76 37,83 

 

 
Figura 6.6. Percentatge de treballadors al sector turístic segons el lloc de naixement pel període 2016-

2021 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

6.5. Igualtat de gènere en el turisme 

Pel que fa la igualtat de gènere en els ocupats en el sector del turisme, analitzant el percentatge 

d’ocupació per sexes segons l’IBESTAT en el període 2016-2021 s’observa que, en general, el 

percentatge d’homes ocupats és superior al de dones tret de moments concrets (quart trimestre 

de 2016 i segon trimestre del 2018, amb un percentatge d’ocupació entre el 48,6% i 49,85% pel 

cas dels homes). 

Taula 6.9. Distribució percentual del ocupats entre homes i dones en el període 2016-2021 (font: pròpia a 

partir de l’IBESTAT). 

Any i trimestre % homes % dones  Any i trimestre % homes % dones 

2016 1T 52,33 47,67  2019 2T 51,50 48,50 

2016 2T 54,29 45,71 2019 3T 50,13 49,87 

2016 3T 52,24 47,70 2019 4T 52,14 47,86 

2016 4T 48,60 51,32 2020 1T 58,58 41,42 

2017 1T 56,16 43,84 2020 2T 57,27 42,73 

2017 2T 50,19 49,81 2020 3T 51,33 48,67 

2017 3T 50,32 49,68 2020 4T 59,57 40,43 

2017 4T 51,79 48,21 2021 1T 54,02 45,89 

2018 1T 53,17 46,83 2021 2T 57,65 42,35 

2018 2T 49,85 50,15 2021 3T 56,47 43,53 

2018 3T 52,00 48,05 Mitjana 1T 55,47 44,52 

2018 4T 53,91 46,09  Mitjana 2T 53,46 46,54 

2019 1T 58,56 41,44 Mitjana 3T 52,08 47,92 

 Mitjana 4T 53,20 46,78 
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A la figura següent també es pot veure que independentment del trimestre el percentatge 

d’homes treballant al sector turístic és sempre una mica més gran que el de dones, però sempre 

al voltant del 50%. 

 
Figura 6.7. Distribució percentual entre homes i dones del total d’ocupats al sector turístic en el període 

2016-2021 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

També es considera interessant analitzar la diferència entre els guanys per part dels homes i les 

dones. L’anàlisi s’ha fet mitjançant dades disponibles pel període 2014-2019 pels guanys dels 

treballadors del sector serveis pel conjunt de les Illes Balears, ja que no s’ha disposat de dades 

específiques de Mallorca. Tal com es pot veure a la taula i a la figura, tot i que les dones han 

augmentat els guanys al llarg d’aquest període sempre són inferiors al dels homes amb una 

diferència que varia entre el 21,1% i el 13,8% de guanys inferiors. Tanmateix, en línies generals, 

la diferència s’ha anat reduint. 

Taula 6.10. Guanys anuals pels homes i dones al sector serveis i diferència percentual en el període 2014-

2019 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any Homes Dones  Diferència (%) 

2014 24054,02 18978,47 21,10 

2015 23986,84 19565,05 18,43 

2016 23655,98 19852,53 16,08 

2017 23862,91 20564,98 13,82 

2018 24896,08 21216,18 14,78 

2019 25557,16 21746,14 14,91 
 

.  

Figura 6.8. Diferència entre guanys anuals dels homes, dones i diferència percentual en el període 2014-

2019 (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 
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6.6. Educació, formació, desenvolupament de capacitats en el turisme 

Pel que fa al grau de formació dels ocupats al sector del turisme s’ha hagut d’utilitzar dades 

relatives a totes les Illes Balears pel període 2015-2020 ja que no hi ha informació específica per 

l’illa de Mallorca. Segons mostren la taula i el gràfic, el nivell d’educació majoritari dels ocupats 

és d’ensenyament secundari 1a etapa que representen un 36% dels ocupats, seguit dels que 

tenen ensenyament secundari de 2a etapa (30% dels ocupats). Per últim, amb un 6% dels 

ocupats, hi ha els que tenen educació primària o inferior. 

Taula 6.11. Recull de les dades d’ocupats al sector turístic pel període de 2015 a 2020 i la mitjana segons 

nivell d’educació (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any Total 
Educació prima-

ria o inferior 

Ensenyament 

secundari- etapa 1a 

Ensenyament 

secundari- etapa 2a 

Educació 

superior 

2015 115.400 3% 35% 32% 30% 

2016 146.400 5% 37% 28% 30% 

2017 153.200 6% 36% 31% 27% 

2018 144.300 6% 37% 29% 28% 

2019 147.600 7% 35% 32% 26% 

2020 139.100 9% 36% 30% 25% 

Mitjana 141.000 6% 41% 30% 28% 

 

 
Figura 6.9. Nivell d’educació dels ocupats per cada sexe (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Finalment, també és interessant analitzar els ocupats segons franja d’edat. Per tal de realitzar 

aquesta anàlisi igualment s’ha hagut d’utilitzar dades relatives a totes les Illes Balears pel 

període 2015-2020. Tal com es pot veure a la taula i a la figura, la franja majoritària d’ocupats al 

sector turístic és la franja mitjana, de 35 a 54 anys, que agrupa un 54% dels ocupats al sector 

turístic. En segon lloc, ve la franja de 16 a 34 que agrupa un 32% del total d’ocupats, i només un 

14% tenen més de 55 anys. 
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Taula 6.12. Recull de dades d’ocupats en el turisme per les diferents franges d’edat pel període de 2015 a 

2020 i la mitjana del període (font: pròpia a partir de l’IBESTAT). 

Any Total De 16 a 34 anys De 35 a 54 anys 55 i més 

2015 115.400 33% 53% 15% 

2016 146.400 32% 52% 16% 

2017 153.200 34% 52% 14% 

2018 144.300 34% 53% 13% 

2019 147.600 31% 56% 13% 

2020 139.100 29% 57% 14% 

Mitjana 141.000 32% 54% 14% 
 

 
Figura 6.10. Franges d’edat dels ocupats al sector turístic a les Illes Balears (font: pròpia a partir de 

l’IBESTAT). 
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7. GESTIÓ ENERGÈTICA 

7.1. Introducció 

L'eficiència energètica fa referència a la capacitat per obtenir els millors resultats en qualsevol 

activitat emprant la menor quantitat possible de recursos energètics. Així, la gestió energètica 

recull el conjunt d’accions per millorar l’eficiència energètica, amb l’objectiu d’aconseguir els 

mateixos serveis o productes amb menor consum d’energia. 

Quant a dades generals, segons l’Enquesta de consums d’aigua i energia a establiments turístics 

de les Illes Balears de l’any 201710, la mitjana de consum d'energia elèctrica provinent de la xarxa 

va ser de 13,03 kWh per estada als establiments enquestats a les Illes. En paral·lel, el consum 

mitjà per resident/dia en 2017 que va ser de 13,6 kWh (font: DG d'energia i canvi climàtic). 

7.2. Sistemes de gestió energètica i ambientals implantats en empreses i organitzacions 

Existeixen Sistemes de Gestió Energètica (SGE) que són la part del sistema de gestió d’una 

empresa o organització dedicada a desenvolupar i implantar la seva política energètica, i a 

gestionar aquells elements de les seves activitats, productes o serveis que interactuen amb l’ús 

de l’energia.  

 
Figura 7.1: distribució dels Sistemes de Gestió Energètica (SGE) implantats a les empreses de les Illes 

Balears (font: DG d'energia i canvi climàtic). 

Segons l’Enquesta de consums d’aigua i energia a establiments turístics de les Illes Balears de 

l’any 201711, un 27,6% dels establiments enquestats estan certificats per un SGE oficial12 o un 

sistema de gestió ambiental (SGA), sistemes voluntaris que permeten a les organitzacions 

avaluar i millorar el seu comportament energètic o ambiental i difondre la informació oportuna 

 
10 Cal tenir en compte que l’enquesta es va realitzar a nivell de les Illes Balears i mitjançant una mostra 
representativa de 394 establiments, 226 dels quals a Mallorca. 

11 Cal tenir en compte que l’enquesta es va realitzar a nivell de les Illes Balears i mitjançant una mostra 
representativa de 394 establiments, 226 dels quals a Mallorca. 

12 La norma UNE-EN ISO 50001:2011 estableix els requisits que ha de tenir un SGE. 
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al públic i altres. En concret, els establiments certificats, es distribueixen de la següent manera: 

la meitat són SICTED (51,4%); seguit de l’ISO 14001 (41,4%); l’ISO 9001 (23,2%). A una escala 

més minoritària, n’hi ha un 7,2% certificats amb l’exigent EMAS; un 1,7% amb l’etiqueta 

ecoturística de l’Ajuntament d’Alcúdia; un 1,4% Q ICTE; i un 0,3% IQNet SR10. Per altra banda, 

seogns The EU Ecolabel Tourist Accomodation Catalogue s’han renovat dos establiments 

ECOLABEL. 

Cal dir que existeix la Xarxa d’Hotels Sostenibles de les Illes Balears, una agrupació d’empreses 

del sector hoteler compromeses amb la protecció del medi ambient. La Xarxa d’Hotels 

Sostenibles compta amb 160 establiments adherits (hotels, aparthotels o apartaments), 120 a 

Mallorca, 34 a Menorca i 6 a Eivissa. S’estima que a nivell de les Illes Balears, els establiments 

adherits a la Xarxa ascendeixen al 19%, xifra molt similar a la que presenta Mallorca (18%). Per 

ingressar a la xarxa, cal disposar d’un sistema de gestió ambiental implantat en les activitats 

diàries, ja sigui normes ISO 14001:2004, Reglament Europeu EMAS II o Eco etiqueta Europea. 

Segons fonts de la mateixa organització 70 establiments de la xarxa (57 de Mallorca), realitzen 

un autoseguiment del comportament ambiental mitjançant la cumplimentació periòdica on line 

d’una taula d’indicadors que disposa la web de l’entitat. Aquesta és la eina que els permet 

comparar-se i tenir una visió de la posició ambiental en termes relatius. 

 
Figura 7.2: portada del web de Xarxa d’Hotels Sostenibles de les Illes Balears. 

Cal esmentar el web https://www.bookdifferent.com/en/, un cercador d’establiments turístics 

en funció dels seus certificats ambientals i sostenibles i la petjada de carboni.  

Per acabar, cal dir que l’any 2019 es va crear l’eina amb la que les grans i mitjanes empreses 

poden calcular i registrar la petjada de carboni, i presentar i executar plans de reducció amb 

objectius mínims vinculats. Val a dir que aquest Registre Balear encara no està a disposició. Tot 

i això, segons el registre estatal, a les Illes Balears s’hi registren 5 activitats d’hoteleria i 1 d’altres 

serveis (spa). 

http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en
http://xarxahotelsostenibles.com/
https://www.bookdifferent.com/en/


Informe de conjuntura de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de Mallorca en l’àmbit del turisme 

 

LA LLENA ambiental       55/139 

 

7.3. Ús de fonts d’energia renovables en empreses turístiques 

Segons l’Enquesta de consums d’aigua i energia a establiments turístics de les Illes Balears de 

l’any 201713, un 12,6% d’establiments disposen d’instal.lacions d’energies renovables o de 

cogeneració. Entre els que en disposen, un 71,2% compten amb instal·lació solar-tèrmica, un 

11,9% amb instal·lació fotovoltaica, i un 5,7% instal·lació de cogeneració. 

 
Figura 7.3: distribució segons sistema instal.lat dels establiments turístics de les Illes Balears que 
disposen d’instal.lacions d’energies renovables o de cogeneració, 2017 (font: pròpia a partir de 

l’Enquesta de consums d’aigua i energia a establiments turístics de les Illes Balears). 

Pel que fa a l’energia solar fotovoltaica, amb l’aprovació del Real Decreto 244/2019, de 5 de 

abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

autoconsumo de energía eléctrica, l'autoconsum ha esdevingut una opció per a establiments 

situats en determinades zones o en tot cas, permet la compensació mensual d'excedents o la 

possibilitat de realitzar autoconsum compartit amb altres immobles, exportant part de l'energia 

que produeixen els hotels a altres consumidors, o important-ne d'edificis propers. 

  

 
13 Cal tenir en compte que l’enquesta es va realitzar a nivell de les Illes Balears i mitjançant una mostra 
representativa de 394 establiments, 226 dels quals a Mallorca. 
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8. CANVI CLIMÀTIC I CAPACITAT DE DESTINACIÓ  

8.1. Introducció  

Les destinacions turístiques mediterrànies, segons l’OMT 2007, es consideren punts de màxima 

vulnerabilitat enfront a les repercussions del canvi climàtic. En efecte, s’hi preveuen estius més 

càlids, escassetat d’aigua, pèrdua de diversitat biològica terrestre, pèrdua de diversitat biològica 

marina i major nombre de brots de malalties.  

El sistema turístic a les Illes Balears, tenint en compte els seus trets configuradors i la marcada 

influència que els aspectes climàtics han exercit sobre el seu desenvolupament, pot ser alterat 

directament o indirectament pel fenomen del canvi climàtic. És per això, i davant el pes del 

turisme en l’economia balear, que la qüestió relativa als impactes i a les possibles mesures 

adaptatives ha de convertir-se en objecte prioritari d’atenció. Tanmateix, no s’ha d’oblidar que 

el turisme actua com a vector inductor del canvi climàtic: el desenvolupament turístic actual 

respon al model de consum energètic hereu de la Revolució Industrial, intensiu en emissions de 

grans quantitats de carboni. Aquest fet s’ha incrementat des de finals dels anys noranta amb la 

liberalització aèria i l’expansió de les companyies de baix cost, fins al punt que s’estima que el 

transport aeri és responsable –a escala planetària– d’un 4-5% de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle. En aquest sentit, el sector ha d’incorporar les mesures de mitigació adients en les 

seves polítiques de desenvolupament. 

Cal fer notar que les Illes Balears disposen de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic 

i transició energètica, on s’estableixen mesures de lluita contra el canvi climàtic i es fixa el camí 

per a fer efectiva la transició cap a les energies netes. 

8.2. Freqüència d’esdeveniments climàtics extrems i projeccions futures 

El canvi climàtic comporta canvis en la freqüència i intensitat d’esdeveniments o episodis 

extrems com onades de calor, sequeres, pluges torrencials i inundacions, vents forts o embats 

marins. Per això, la reducció de riscos associats al temps i el clima s’associa a l’adaptació al canvi 

climàtic.  

L’augment del nombre i intensitat d’onades de calor té efectes sobre la salut. El risc d’increment 

d’onades de calor s’associa al nombre de dies estimat en què es superen les temperatures 

màximes considerades llindars per a la salut, atès que es constata un increment de mortalitat i 

problemes de salut per a les persones.  

Taula 8.1. Risc per onades de calor a Mallorca (font: Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los 

Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud). 

 Valor 

Dies en què es superen els llindars de T max. 9 dies (Palma) 

Les projeccions d'emissions atmosfèriques de GEH pronostiquen una reducció generalitzada de 

la precipitació i l’escorrentia a mesura que avanci el segle XXI. El conjunt de projeccions a 

l'escenari d'emissions més desfavorables estima decrements de precipitació mitjana a Espanya 

i a Mallorca durant els períodes estudiats (2011-2040, 2040-2070 i 2070-2100).  
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Taula 8.2. Risc per sequeres a Mallorca d’acord amb els escenaris d’emissions desfavorables (font: 

Evaluación del impacto del cambio climàitco en los recursos hídrics y sequías en España, 2017). 

Indicador Període 
Reducció mitjana de 

precipitacions a España 

Reducció mitjana de 

precipitacions a Mallorca 

Precipitació 

 

2011-2040 

2040-2070 

2070-2100 

-5% 

-9% 

-17% 

-6% 

-8% 

-16% 

Escorrentia  2011-2040 

2040-2070 

2070-2100 

-8% 

-16% 

-28% 

-5% 

-18% 

-28%. 

En el cas d’episodis extrems, s’ha analitzat les lleis de freqüència de pluges màximes diàries 

estimades a partir dels escenaris d’emissió seleccionats per l’AEMET dins el conjunt d’escenaris 

d’emissió de gasos d’efecte hivernacle establerts l’any 2000 per l’IPCC. A l'estudi es presenten 

les distribucions de freqüència obtingudes a partir de sèries de quantils de precipitacions 

màximes diàries mitjanats regionalment per a cada escenari, zona i període, en les quals es 

comprova que, en contra del que caldria esperar, no apareix amb claredat un signe de l'augment 

evident en la magnitud o freqüència de les pluges màximes (episodis extrems). D'altra banda, 

amb relació a la variació del volum de precipitacions, la majoria de models preveuen una 

reducció (només s'obtenen valors positius dues vegades). Els valors de reducció fluctuen entre 

l'1% i el 26%. 

En aquests moments, s’estan actualitzant aquests treballs, promogut per l'Oficina Espanyola de 

Canvi Climàtic, que utilitza els escenaris de canvi climàtic generats mitjançant models globals 

per al Cinquè Informe d'Avaluació (AR5) de l'IPCC. Aquests escenaris, convenientment 

regionalitzats mitjançant tècniques estadístiques, són l'entrada per als models hidrològics del 

CEDEX que avaluen els impactes del canvi climàtic als recursos hídrics en règim natural. 

Taula 8.3. Risc per pluges torrencials i inundacions (font: Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 2016-

2020. Demarcación Hidrográfica de Baleares). 

Indicador Valor 

Pluges 

torrencials  

Els estudis disponibles no permeten identificar un creixement monòton de les 

precipitacions màximes diàries 

Ara bé, en general, a tot el planeta i en especial a Europa, s’observa que els danys per 

inundacions s'incrementen al llarg del temps, tal com es pot analitzar en el següent gràfic de la 

Agència Europea de Medi Ambient: 
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Figura 8.1: Desastres naturals en estats de la UE en el període 1980-2009 (Font: EEA Technical report No 

13/2020). 

8.3. Danys econòmics del canvi climàtic 

Una de les conseqüències més recurrents del canvi climàtic són les inundacions, sent aquesta la 

catàstrofe natural que genera més danys a Espanya.  

Segons el Consorci de Compensació d'Assegurances i l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, els 

danys per inundacions s'estimen en total una mitjana de 800 milions d'euros anuals. A tall 

d'exemple, segons les estadístiques del Consorci de Compensació d'Assegurances, només en 

béns assegurats, en el període 1971-2012, el 42,9% dels expedients tramitats han estat deguts 

a danys per inundacions, que han suposat el 60,3% del total de les indemnitzacions, cosa que de 

mitjana, suposa més de 130 milions d'euros a l’any. 

8.4. Empreses turístiques implicades en la mitigació del canvi climàtic 

El nombre d’empreses conscients de la necessitat d’adoptar mesures contra el canvi climàtic 

està creixent arreu i en particular a les Illes Balears. En aquest sentit, cal esmentar la Xarxa 

d’Hotels Sostenibles de Balears, una organització sense ànim de lucre que agrupa empreses del 

sector turístic compromeses amb la protecció del medi ambient. La Xarxa d’Hotels Sostenibles 

compta amb 160 establiments adherits (hotels, aparthotels o apartaments), 120 a Mallorca, 34 

a Menorca i 6 a Eivissa. Per ingressar a la xarxa, cal disposar d’un sistema de gestió ambiental 

implantat en les activitats diàries, ja sigui normes ISO 14001:2004, Reglament Europeu EMAS II 

o Eco etiqueta Europea. Segons fonts de la mateixa organització 70 establiments de la xarxa (57 

de Mallorca), realitzen un autoseguiment del comportament ambiental mitjançant la 

cumplimentació periòdica on line d’una taula d’indicadors que disposa la web de l’entitat 

(https://indicadoressostenibles.com/index.php). Aquesta és la eina que els permet comparar-

se i tenir una visió de la posició ambiental en termes relatius. 

 

https://indicadoressostenibles.com/index.php
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8.5. Planificació de contingències o emergències a les zones turístiques 

El Pla territorial insular de Mallorca (PTIM) constitueix l’instrument general per a l’ordenació del 

territori de l’illa de Mallorca. Va ser aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca al 2004 (BOIB 

núm. 188 Ext. de 31 de desembre de 2004) i entrà en vigor a l’1 de gener de 2005. Posteriorment 

ha estat objecte de modificacions.  

Entre altres aspectes, el PTIM delimita les Àrees de Prevenció de Riscos (inundacions, incendis, 

erosió i lliscament), en relació amb les àrees urbanes, urbanitzables i aptes per urbanitzar i sòl 

no urbanitzable. En resum, es pot dir que el 100% de la superfície de Mallorca està coberta per 

la planificació territorial davant de contingències o emergències. 

8.6. Evolució i principals responsables de les emissions de CO2 

Els inventaris d’emissions de contaminants a l’atmosfera són una eina fonamental a l’hora de 

recopilar la informació necessària per establir polítiques de prevenció i correcció de la 

contaminació. L’any 2019 les emissions totals de CO2 van ser de 8.619,4 quilotones de CO2 

equivalent, que es correspon als nivells d’emissions de l’any 1999. El gràfic següent mostra 

l’evolució de les emissions de GEH a les Balears en el període 1990-2019.  

  

Figura 8.2: Evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a les Illes Balears en el període 1990-
2019 (CO2 eq) (Font: Inventaris d’emissions de contaminants a l’atmosfera de les Balears).  

Per sectors, destaca el “processat d’energia” que inclou el transport i les indústries del sector 

energètic i que representa més del 90% de les emissions. No en va, l’any 2019 les emissions 

relacionades amb el transport foren de 3.655 quilotones de CO2 equivalent i les emissions 

relacionades amb les industries del sector energètic 3.445 quilotones de CO2 equivalents . 
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Taula 8.4. Evolució de les emissions GEH per sectors a les Illes Balears (CO2 eq) en el període 2015-2019 

(font: Inventaris d’emissions de contaminants a l’atmosfera de les Balears). 

Any 

1. Processat de 

l’energia 

2. Processos Industrials i 

ús de productes 

3. 

Agricultura 

5. Tractament i 

eliminació de residus Total 

2015 
7.558,40 402,8 203,2 349,4 8.513,8 

88,8% 4,7% 2,4% 4,1%  

2016 
7.804,80 394,6 201,2 326,1 8.726,6 

89,4% 4,5% 2,3% 3,7%  

2017 
8.421,50 352,7 202,8 342,1 9.319,1 

90,4% 3,8% 2,2% 3,7%  

2018 
8.594,50 310,2 201,1 324,3 9.430,2 

91,1% 3,3% 2,1% 3,4%  

2019 
7.910,20 190,2 200,8 318,2 8.619,4 

91,8% 2,2% 2,3% 3,7%  
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Figura 8.3: Evolució de les emissions GEH per sectors a les Illes Balears (CO2 eq) (Font: Inventaris d’emissions de contaminants a l’atmosfera de les Balears). 
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Per Mallorca, l’any 2018, les emissions per SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution) van 

sumar 8.933 quilotones de CO2, tal i com mostra la taula i gràfic següent:  

Taula 8.5. Emissions de CO2 per sectors segons SNAP a Mallorca (font: Inventario de emisiones de 

contaminantes a la atmósfera de las Islas Baleares, 2018). 

Sector CO2 (kt) 

1. Combustió producció energia 2.722,15 

2. Combustió no industrial 392,68 

3. Combustió industrial 105,25 

4. Processos industrials 120,91 

5. Gestió combustibles fòssils 0,00 

6. Us de dissolvents i pintures 8,72 

7. Transport per carretera 1.976,13 

8. Altres vehicles 3.097,98 

9. Gestió de residus 508,17 

10. Agricultura 1,28 

11. Altres fonts i sumiders 0,00 

Total 8.933,27 

 
Figura 8.4: Emissions de CO2 per sectors, segons SNAP, a Mallorca (font: Inventario de emisiones de 

contaminantes a la atmosfera de las Illes Balears, 2018). 

8.7. Consum de combustibles fòssils atribuïble al sector turístic i de transport 

En general, el consum energètic final dels territoris, es calcula diferenciant els grans sectors 

d’activitat: indústria, transport (terrestre i aviació), primari, serveis, residencials i serveis públics. 

A falta de dades, s’estima que, al cas de Mallorca, no tota però si una part majoritària del sector 

serveis correspon al sector turístic. A partir del balanç energètic de Mallorca es pot establir que 

el consum de combustibles fòssils per part del sector serveis és de 75.801 tep del qual, un alt 

percentatge, ben segur per damunt de 75%, correspon al sector turístic. 
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Taula 8.6. Consum final de combustibles fòssils del sector serveis en TEP (font: pròpia a partir del Balanç 

energètic de Mallorca, 2018). 

 Tona equivalent de petroli 

(TEP) 

Percentatge (%) 

Gas natural i biogàs 38.969 51,41 

GLP 18.916 24,96 

Productes petrolífers lleugers 17.887 23,60 

Productes petrolífers pesants 29 0,04 

Total consum final de combustibles fòssils  75.801 100 

Pel que fa al sector transport, a partir del consum de combustible final de Mallorca, es pot 

obtenir el consum total de combustible fòssil, diferenciant transport terrestre i d’aviació. Amb 

aquesta dada també obtenim el consum per càpita de combustible. Cal dir que no hi ha dades 

obrants de consum per transport marítim la qual cosa encara faria incrementar més la petjada. 

Taula 8.7. Consum de combustible fòssil per al transport total i per càpita en TEP (font: pròpia a partir 

del Balanç energètic de Mallorca, 2018). 

 Terrestre Aviació Total 

Consum total de combustible fòssil per al transport (tep) 526.628 521.373 1.048.000 

Consum per càpita total de combustible fòssil per al 

transport (tep/habitant) 

0,598 0,592 1,191 

TEP: tona equivalent de petroli; població total de Mallorca (2018): 880.113 

8.8. Danys deguts a incendis forestals  

La crisi climàtica provoca fenòmens cada vegada més extrems amb un increment del risc 

d’incendis forestals, per la qual cosa es fa indispensable incidir en l’autoprotecció i la consciència 

del risc en zones d’interfície urbana-forestal. 

 
Figura 8.5: Zones d’alt risc d’incendi forestal a Mallorca (font: IDE Mallorca). 

Les dades d’evolució del nombre d’incendis a Mallorca mostren que se’n produeixen tots els 

anys, almenys a les dues darreres dècades. Quant a la tipologia, es diferencia entre conat 

d’incendi, és a dir que no arriba a consumar-se, o incendi pròpiament desenvolupat amb més o 
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menys intensitat. La gràfica següent mostra el nombre de connats i d’incendis en la darrera 

dècada juntament amb la superfície cremada. S’hi observa clarament l’efecte de l’incendi més 

important de la història de Mallorca (2013) ocorregut a Andratx amb el resultat de 2335 ha 

cremades. Amb tot, des de 2013, el nombre d’incendis només superà la desena el 2016 (16 

incendis) i des de 2014 la superfície cremada s’ha mantingut per sota les 150 ha a excepció de 

2020 (457 ha), degut a l’incendi de S’Albufera.  

 
Figura 8.6: evolució de la superfície cremada per incendis, conats i nombre d’incendis en el període 2011-

2020 a Mallorca. (font: pròpia a partir de l’ IBESTAT). 
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9. ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I INCLUSIVITAT 

9.1. Introducció 

Tenint en compte l’atracció de visitants que caracteritza la vocació turística de Mallorca resulta 

fonamental assegurar l'accés de les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions amb 

les altres, a l'entorn físic, el transport, la informació i les comunicacions, inclosos els sistemes i 

les tecnologies de la informació i les comunicacions, i a altres serveis i instal·lacions oberts al 

públic o d'ús públic, tant en zones urbanes com en rurals.  

9.2. Normativa, polítiques i programes d’accessibilitat 

L’accessibilitat i la inclusivitat venen regulades, a banda de la normativa i legislació estatal, per 

un conjunt de lleis i decrets del Govern, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma ja sigui 

amb textos específics de l’accessibilitat o textos que hi van vinculats en un sentit o altre: 

Taula 9.1. Recull de normativa vigent a Mallorca en matèria d’accessibilitat i inclusivitat (font: pròpia). 

Organisme Àmbit Publicació Data Disposició 

GOIB 

Accessibilitat. 

Barreres 

arquitectòniques 

BOIB 62 20/05/1993 

Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la 

millora de l’accessibilitat i la supressió 

de barreres arquitectòniques 

Ajuntament 

de Palma 

Obra menor 

Contempla 

l’accessibilitat a 

portals 

BOIB 138 16/11/2002 

Ordenança Municipal de 27 de febrer 

de 2002, per la que s’aprova el règim 

d’obres menors i menors simples 

GOIB 

Museus 

Contempla 

l’accessibilitat 

BOIB 44 03/04/2003 
Llei 4/2003, de 26 de març, de museus 

de les Illes Balears 

Ajuntament 

de Palma 

Mercats 

Contempla 

l’accessibilitat 

BOIB 103 19/07/2003 

Modificacions del Reglament de Serveis 

de Consum i Mercats Minoristes 

Municipals 

Ajuntament 

de Palma 

Locutoris telefòn 

Contempla 

l’accessibilitat 

BOIB 169 27/11/2004 

Aprovació definitiva de l’Ordenança 

municipal reguladora dels establiments 

de locutoris telefònics 

Consell de 

Mallorca 

Urbanisme 

Contempla 

l’accessibilitat 

BOIB 171 02/12/2004 

Acord del Ple del Consell Insular de 

Mallorca en relació al compliment de 

les prescripcions de l’aprovació 

definitiva de les normes urbanístiques 

del municipi de Palma 

GOIB 

Platges  

Contempla 

l’accessibilitat 

BOIB 8 15/01/2005 

Decret 2/2005, de 14 de gener, 

regulador de les mesures mínimes de 

seguretat i protecció que han de 

complir les platges i zones de bany de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears 

GOIB 

Llicències 

d’activitats 

Contempla 

l’accessibilitat 

BOIB 152 28/10/2006 

Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de Règim 

jurídic de les llicències integrades 

d’activitat de les Illes Balears 

Consell de 

Mallorca 
Urbanisme  BOIB 170 30/11/2006 

Acord del Ple del Consell Insular de 

Mallorca referent al compliment de 
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Organisme Àmbit Publicació Data Disposició 

Contempla 

l’accessibilitat 

prescripcions de la modificació puntual 

relativa a les normes urbanístiques, text 

refós, del PGOU de Palma 

Ajuntament 

de Palma 

Activitats 

Contempla 

l’accessibilitat 

BOIB 45 03/04/2008 

Ordenança Municipal d'Activitats. 

Publicada a l’Àrea d'Urbanisme i 

Habitatge. Corr. d’errades. BOIB núm. 

29, de 28 de febrer, edicte núm. 2986. 

GOIB 

Barris 

Contempla 

l’accessibilitat 

BOIB 44 26/03/2009 

Llei 2/2009, de 19 de març, de 

rehabilitació i millora dels barris dels 

municipis de les Illes Balears. 

Ajuntament 

de Palma 

Urbanisme 

Contempla 

l’accessibilitat 

BOIB 166 14/11/2009 

Acord d’aprovació definitiva amb 

prescripcions, de la modificació puntual 

de l’article 47 de les normes 

urbanístiques del Pla General 

d’Ordenació Urbana de Palma 

GOIB 

Accessibilitat . 

Barreres 

arquitectòniques 

BOIB 157 

EXT 
29/10/2010 

Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament per a la 

millora de l’accessibilitat i la supressió 

de barreres arquitectòniques 

GOIB 

Accessibilitat . 

Barreres 

arquitectòniques 

BOIB 142 22/09/2011 

Decret 94/2011, de 16 de setembre, pel 

qual es modifica el Decret 110/2010, de 

15 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament per a la millora de 

l’accessibilitat i la supressió de barreres 

arquitectòniques 

GOIB 

Drets persones 

discapacitades. 

Cans 

d’assistència 

 01/03/2014 
Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans 

d’assistència 

Ajuntament 

de Palma 
 BOIB 73 16/05/2015 

Ordenança municipal reguladora de 

l’informe d’avaluació dels edificis 

GOIB 

Promoció de 

l’accessibilitat i 

la supressió de 

barreres 

arquitectòniques 

BOIB 96 05/08/2017 

Llei 8/2017, de 3 d’agost, 

d’accessibilitat universal de les Illes 

Balears 

Consell de 

Mallorca 
 BOIB 86 12/07/2018 

Servei d’atenció integra i promoció de 

l’autonomia per a persones amb 

discapacitat auditiva 

Ajuntament 

de Palma 
 BOIB 109 04/11/2018 

Ordenança municipal d’ocupació de la 

via pública 

GOIB 

Regulació de 

l’accessibilitat 

universal 

 20/07/2020 

Projecte de decret de regulació de 

l’accessibilitat universal en els espais 

d’ús públic de les Illes Balears14 

 
14 Pendent del dictamen del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. 

file:///C:/Users/JÃºlia/Downloads/8652.pdf
file:///C:/Users/JÃºlia/Downloads/8652.pdf
file:///C:/Users/JÃºlia/Downloads/8652.pdf
file:///C:/Users/JÃºlia/Downloads/Decret_d'accessibilitat__AN_MM_REV_-_audiencia.pdf
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9.3. Serveis i programes per a persones discapacitades gestionades pel Consell de Mallorca 

Diferents administracions actuants a Mallorca promouen i gestionen serveis i programes per a 

persones discapacitades, destacant molt especialment el Consell de Mallorca que, a tal propòsit, 

disposa de diferents eines i organismes: 

Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

L’IMAS és un organisme autònom depenent del Departament de Benestar Social del Consell de 

Mallorca i la institució de referència a Mallorca per gestionar els serveis socials, la protecció de 

menors i els recursos assistencials. Compta amb una “Secció d’Accessibilitat” que vetlla pel 

compliment de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i treballa per fer efectiu el dret 

universal de les persones a viure i gaudir de l’entorn sense barreres i especialment de les 

persones amb mobilitat reduïda, alteracions o discapacitats que afecten la comunicació. En 

concret, ofereix: 

 Assessorament i orientació en l’aplicació de la normativa sobre de l’accessibilitat a 

administracions, organismes, empreses i particulars. 

 Cooperació amb els ajuntaments de Mallorca per fer el diagnòstic de l’accessibilitat i 

l’aplicació de la normativa de referència. 

 Participació en campanyes d’informació i de sensibilització. 

 Gestió dels premis d’accessibilitat universal. 

 Coordinació de la Taula de Mallorca per a l’accessibilitat universal. 

 Participació en el Consell Assessor per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres 

arquitectòniques, adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. 

Al seu portal web https://www.imasmallorca.net/ca/accessibilitat ofereix la Guia informativa 

“Obres i actuacions d’accessibilitat en comunitats de propietaris”, un document de l’Ajuntament 

de Palma per als treballadors “Pautes generals per a atendre les persones usuàries amb 

discapacitat”, i el fulletó informatiu “Cómo hablar a la persona con problemes auditivos”. 

Taula de Mallorca per l’Accessibilitat Universal 

L’any 2000 es va crear la Taula de Mallorca per l’Accessibilitat Universal, formada per entitats i 

organitzacions en defensa i promoció de l’accessibilitat universal. En concret, la taula està 

formada per les següents entitats ciutadanes: ONCE, PREDIF, ASPAYM, ASPROM, ASPACE, 

COORDINADORA, APAS, FSIB; i les següents institucions: Ajuntament de Palma, Ajuntament de 

Calvià, Direcció General d’Arquitectura i Habitatge (CAIB), Departament d’Arquitectura de 

l’IMAS, Departament de Territori del Consell de Mallorca i Departament de Cultura i Patrimoni 

del Consell de Mallorca. Cal dir que la taula va ser reconeguda l’any 2013 amb els Premis Solidaris 

ONCE.  

Ajudes individuals per a persones amb discapacitat 

Ajudes que es convoquen cada any a títol individual per aconseguir la recuperació física, psíquica 

i sensorial de persones amb alguna discapacitat, així com suplir o completar les seves limitacions 

i mancances funcionals i facilitar-los el desenvolupament de la vida diària, per augmentar-ne la 

qualitat de vida i el benestar social. 

https://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/306
https://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/1831
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Centre ocupacional  

Mitjançant l’Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) es dona recolzament i suport a persones 

discapacitades al Centre Ocupacional La Puríssima. El centre treballa per aconseguir un 

desenvolupament personal i una inclusió social màxims amb activitats terapèutiques 

ocupacionals o de benestar, d’aprenentatge per a l’autonomia i d’inserció sociolaboral.  

Servei d’interpretació de signes  

El Consell de Mallorca ofereix un Servei d’interpretació de signes adreçat a persones amb 

discapacitat auditiva.  

9.4. Transport públic adequat a problemes de mobilitat 

L’accessibilitat és un factor de qualitat del servei de transport públic que garanteix el dret 

universal a la mobilitat. Segons es desprèn d’una notícia d’IB3 d’abril del 2018, el transport 

públic de Mallorca no incorporava correctament els elements necessaris per a una bona 

accessibilitat. En concret, els usuaris amb mobilitat reduïda detectaven mancances en els 

autobusos de TIB (Transports de les Illes Balears), de l’EMT, el tren i fins i tot als vaixells. Per 

altra banda, el Govern manifestava que era conscient de les mancances i que endegaria accions. 

De fet, ja l’any 2008, el Consell de Mallorca havia publicat una guia ”Informació turística sobre 

l’accessibilitat a Mallorca- Cap a una Mallorca per a tothom” on s’indicaven els serveis 

relacionats amb l’accessibilitat de cada mitjà de transport ofertat i s’indicava el següent: 

Taula 9.2. Recursos en matèria d’accessibilitat i inclusivitat al transport públic de Mallorca, 2008 (font: 

pròpia a partir del Consell de Mallorca). 

Autobusos 

EMT  

Vehicles de pis baix. Accés mitjançant rampa i inclinació lateral. Espai interior reservat 

per a persones en cadira de rodes o cotxets de bebè. Hi ha un timbre de parada a poca 

altura. Pot haver-hi dificultats per baixar en algunes aturades, ja que l’autobús no es pot 

situar paral·lel i acostar a la vorera. Informació acústica i visual a les aturades.  

Autobusos 

TIB 

Vehicles de pis baix (amb rampa i inclinació lateral) o pis alt (amb plataforma elevadora). 

S’ha de trucar a l’empresa de bus per confirmar si el bus està adaptat. 

Tren 

(CTM) 

Accés a nivell, hi ha espai interior per a persones en cadira de rodes o cotxes de nadons. 

S’hi permet l’accés de cans guia.  

L’accés a les estacions de Palma es realitza mitjançant ascensor, escales mecàniques o 

escales amb passamans. Hi ha un recorregut amb paviment tàctil diferenciat per ajudar a 

persones amb dificultats visuals.  

Hi ha lavabos accessibles amb un espai suficient de transferència de dreta a esquerra i 

barres abatibles a banda i banda del WC.  

L’accés a la resta d’estacions de Mallorca es realitza mitjançant rampa o a nivell.  

Tren de 

Sóller 

Accés mitjançant escalons alts. La porta i els corredors són estrets. L’accés a l’estació de 

Sóller es realitza mitjançant escales amb passamans. Hi ha un lavabo indicat com 

accessible que té un espai de transferència de dreta a esquerra i barra de suport abatible, 

tot i això, l’accés als lavabos es realitza mitjançant 3 escalons. L’accés a l’estació de Palma 

es du a terme mitjançant un escaló. 

Aeroport 

L’accés és a nivell o mitjançant rampes. El recorregut interior es realitza en ascensor, amb 

escales mecàniques o escales amb passamans. També hi ha bandes mecàniques per anar-

hi caminant. Cada companyia té un servei d’acompanyament en cadira de rodes o buggy 

fins a l’avió. 

Lavabos amb espai de transferència i barres de suport abatibles als 2 costats del WC.  

https://ib3.org/radiografia-de-la-manca-daccessibilitat-a-les-illes-balears
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Vaixell 

Estació 1. Accés a peu per l’estació núm. 2 o accés amb cotxe. Lavabos disponibles amb 

barres fixes a banda i banda del WC. 

Estació 2. Accés des de l’aparcament mitjançant rampa i recorregut interior en ascensor 

o escales mecàniques. Un aparcament reservat per a discapacitats. Lavabos amb espai de 

transferència i barres de suport abatibles. 

Estació 3. Accés per rampa des de l’aparcament. Recorregut amb escales mecàniques o 

ascensor. Un aparcament reservat per discapacitats. Lavabo amb espai de transferència 

i barra abatible. 

Estació 4. Accés a peu per l’estació núm. 2 o accés amb cotxe. Lavabos disponibles. Hi ha 

un lavabo amb barra fixa. 

Estació 5. Accés mitjançant escales. Lavabos disponibles. 

Estació 6. Accés a nivell. Hi ha un lavabo amb espai de transferència i barres abatibles a 

banda i banda del WC. 

Taxi 

Accés mitjançant rampa de darrere o plataforma elevadora. La capacitat màxima és d’una 

persona en cadira de rodes i de 4 persones assegudes més el conductor. El nombre de 

places varia segons la quantitat d’equipatge. 

Al seu torn, segons una notícia del TIB de novembre de 2020, s’introdueixen noves línies del TIB, 

que “compleixen la Llei d’accessibilitat universal”, en aquest cas, es tracta d’una doble rampa. 

Finalment, i relacionat amb l’accessibilitat al transport públic, l’Ajuntament de Palma va aprovar 

definitivament, en acord del Ple del dia 21 de desembre de 2006, el Reglament del servei de 

transports col·lectius urbans de Palma de Mallorca, publicat en el BOIB núm. 14 de 27 de gener 

de 2007. En l’apartat 3 de l’”art. 24. Normes generals” s’indica que per regla general els usuaris 

tenen dret a: “Que es compleixin les prescripcions sobre promoció d’accessibilitat i supressió de 

barreres arquitectòniques”.  

Destacar que l’aplicació MobiPalma, dissenyada pels usuaris de transport públic és accessible 

per a persones cegues. 

9.5. Atraccions amb accés alternatiu per a persones amb problemes de mobilitat 

Cal esmentar el portal web i aplicació de turisme accessible “Spain is accessible” que recull 

allotjaments, restaurants, elements culturals, platges i transports amb accessibilitat universal. 

En el cas de l’Illa de Mallorca es registra la següent oferta: 

Taula 9.3. Allotjaments, restaurants, elements culturals, platges i transports amb accessibilitat universal 

a Mallorca (font: pròpia a partir del web Spain is accessible). 

Tipus Núm. Accessibilitat 

Allotjament 4 Persones amb mobilitat reduïda 

Restaurant 3 Persones amb mobilitat reduïda 

Cultura 2 
Persones amb mobilitat reduïda i en cas del Castell de Bellver també per 

persones amb pèrdua total o parcial de visió i/o audició 

Experiències 9 
Persones amb mobilitat reduïda, persones amb pèrdua total o parcial de visió 

i/o audició i persones amb discapacitat intel·lectual. 

Platges 12 
Persones amb mobilitat reduïda i persones amb limitacions en la comprensió 

i/o expressió. 

Transport 8 Persones amb mobilitat reduïda 

https://www.tib.org/de/web/ctm/noticies-esdeveniments/-/veure/noticia-presentacio-8-de-novembre
https://www.emtpalma.cat/documents/20233/0/Derechos+y+deberes.pdf/5ab77f66-20af-c41c-5783-6dbb920df449
https://www.emtpalma.cat/documents/20233/0/Derechos+y+deberes.pdf/5ab77f66-20af-c41c-5783-6dbb920df449
http://www.spainisaccessible.com/
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Pel que fa a les agències de viatges especialitzades en establiments amb accessibilitat universal, 

de les 7 existents a l’estat cap és a les Balears. 

Val a dir que el Consell de Mallorca col·labora amb la Fundació Vodafone Espanya i la Plataforma 

Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física (PREDIF) per promoure el turisme 

accessible a l’illa a través del projecte “ Mallorca: destí TUR4all”, mitjançant un web similar a 

l’anterior, que facilita la cerca d’allotjament, activitats i altres per a persones amb discapacitat.  

Destaca també la Fundació Handisport, entitat privada sense ànim de lucre que té l’objectiu de 

promoure una integració real en la societat de les persones amb discapacitat. Aquesta fundació 

organitza activitats esportives, educatives, formatives... Aquesta fundació compta amb una 

marca i un portal web de turisme accessible Handitur, on figura el suport de l’AETIB, la Red 

Española de Turismo Accesible, l’Ajuntament de Calvià i Sports Destination Mallorca. 

9.6. Accessibilitat a hospitals i centres de salut 

Mallorca es divideix en quatre sectors sanitaris: Llevant, Migjorn, Ponent i Tramuntana. Cada 

sector disposa de diversos tipus d’equipaments públics vinculats a la salut: Zones bàsiques de 

salut (ZBS), Hospitals, Centres d’Atenció Intermèdia, Centres de Salut (CS)/ Punts d’Atenció 

Continuada (PAC) i Unitats Bàsiques de Salut (UBS), que es distribueixen per sectors de la 

següent manera: 

 
Figura 9.1. Sectors i equipaments sanitaris a l’illa de Mallorca (Font: IB-SALUT). 

Tal com s’observa en la figura, la distribució d’equipaments sanitaris a l’illa respon al nombre 

d’habitants/usuaris de cada sector. S’observa una major concentració d’equipaments a Palma i 

que la distància més gran entre hospitals no supera els 50 km. 

 

https://www.tur4all.com/es/home
https://handitur.org/es/home-es/
https://maphub.net/IB-SALUT/ib-salut-equipaments-de-larea-de-salut-de-mallorca
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Taula 9.4. Divisió zonal sanitària de Mallorca i distribució dels equipaments (font: pròpia). 

Zona 
Zones bàsiques 

de salut 
Hospitals 

Centre de salut/ punt d’atenció 

continuada 

Unitat bàsica 

de salut 

Llevant 10 1 10 25 

Migjorn 14 1 14 22 

Ponent 17 1 17 19 

Tramuntana 7 1 7 19 

TOTAL 48 4 48 85 

La següent taula aporta dades de recursos del sistema sanitari de les Illes Balears en relació al 

conjunt de l’Estat: 

Taula 9.5. Recursos del sistema sanitari a nivell comunitari i estatal (font: pròpia a partir de “indicadores 

clave del Sistema Nacional de Salud ). 

 Illes B. Estat 

Personal mèdic especialitzat per 1000 hab. 2 1,97 

Personal mèdic AP per 1000 persones assignades 0,62 0,78 

Personal infermeria especialitzat per 1000 hab. 3,91 3,5 

Personal infermeria AP per 1000 persones assignades 0,5 0,67 

Llits hospital en funcionament per 1000 hab. 2,88 2,95 

Places hospital de dia per 1000 hab.  0,38 0,47 

9.7. Grau de satisfacció dels turistes amb discapacitat 

L’any 2004 la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF) va publicar 

un informe de resultats sobre “Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de les Personas con 

Discapacidad Física”. Per realitzar aquest informe es van realitzar enquestes telefòniques amb 

una mostra de 7.440 persones de l’estat (14 de les Balears). L’estudi concloïa que el nivell de 

satisfacció dels participants era molt positiu, superant els 8 punts sobre 10 en hospitalitat, tracte 

al client, qualitat de l’allotjament, conservació de l’entorn i gastronomia. Els pitjors resultats els 

obtenia el preu del viatge i la infraestructura de destí. En el cas del col·lectiu de persones amb 

discapacitat enquestades, en general, també manifestaven satisfacció amb els viatges realitzats, 

sent l’allotjament el servei turístic que aportava major grau de satisfacció, amb gran diferència 

respecte els altres serveis. Tot i això, cal tenir en compte que la satisfacció positiva dels 

passatgers amb discapacitat sovint es condiciona al fet què els viatges s’han realitzat amb 

entitats que han organitzat el viatge de que manera que sigui més accessible. Al seu torn, es 

detecta un gran percentatge de viatgers insatisfets amb els serveis turístics. Altrament, en el 

72% dels enquestats amb una alta discapacitat física es deia que el personal dels serveis turístics 

coneixia poc o gens les necessitats específiques que comporta la seva discapacitat física. 

http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/4158/habitos_y_actitudes_hacia_el_turismo_personas_discapacidad_fisica.pdf?sequence=1&rd=0031281572419725
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/4158/habitos_y_actitudes_hacia_el_turismo_personas_discapacidad_fisica.pdf?sequence=1&rd=0031281572419725
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Figura 9.2. Satisfacció sobre els serveis turístics de la població general i població amb discapacitat (1 a 

10) (Font: Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de les Personas con Discapacidad Física). 
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10. SATISFACCIÓ LOCAL 

10.1. Percepció del turisme entre la població resident 

Per valorar el grau de satisfacció local amb el turisme s’han utilitzat els resultats de l’”Enquesta 

d’opinió a residents sobre el turisme a les Illes Balears” del 2018 i 2020 realitzat per AETIB. 

Aquesta enquesta aporta dades quant a tres factors: satisfacció, qualitat de vida i identitat i 

patrimoni15: 

A. Satisfacció 

· El 71,4% dels residents entrevistats es mostren d'acord o molt d'acord amb l'afirmació "Estic 

molt satisfet amb el turisme a les Illes Balears" i el 20,2% no està d'acord o molt en desacord. 

· El percentatge de respostes favorables puja quan es demana sobre el turisme a les Illes 

Balears a la primavera (81,1%) o a la tardor (79,5%), mentre que a l'estiu s’enregistra un 

resultat més baix (60,3%). 

· Per lloc de naixement dels entrevistats, els nascuts en una altra Comunitat Autònoma 

contesten favorablement en el 79,4% dels casos, en els nascuts a les Illes Balears baixa a un 

68,6% i els residents estrangers al 65,5%. 

· El 78,2% dels enquestats que estan o han estat relacionats a nivell laboral amb el sector 

turístic tenen una opinió més favorable que els que no han fet feina ni tenen a ningú a la 

seva llar que hagi fet feina al sector, amb un 65,4 %. 

· A Mallorca, el percentatge d'entrevistats satisfets assoleix el percentatge més baix de les 

quatre illes, amb un 69%. 

 

 
Figura 10.1. “Estic molt satisfet amb el turisme a les Illes Balears” (font: AETIB). 

B. Qualitat de vida 

· El 37,5% d’enquestats considera que el turisme ajuda a mantenir la seva qualitat de vida i 

un 33,3% que ajuda a millorar-la. Per contra, el 12,7% respon que no hi influeix i el 16,4% 

que la perjudica. 

 
15 La població resident a l’Illa de Mallorca representa un 35,9% que representa 251 persones de la mostra 
total, realitzada amb 700 enquestes. 
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· El 83,1% d’enquestats amb relació laboral al sector turístic (o de qualque resident a la seva 

llar) consideren que el turisme ajuda a millorar o a mantenir la seva qualitat de vida. En el 

cas d’enquestats sense relació laboral amb el sector turístic, el percentatge baixa al 60%. 

· Els residents nascuts a les Illes contesten en un 68,8% que el turisme ajuda a millorar o a 

mantenir la qualitat de vida, els residents nascuts a una altra Comunitat Autònoma el 

percentatge puja al 74,8% i en els residents estrangers fins al 79%. 

· A Mallorca un 68% dels residents opinen que el turisme ajuda a mantenir o millorar la seva 

qualitat de vida, sent aquest el percentatge més baix de les quatre illes. 

 

Figura 10.2. “Quin tipus d’efecte té el turisme en la seva qualitat de vida?” (font: AETIB). 

C. Actitud comunitària cap al turisme: identitat cultural i patrimoni 

Pel que fa a la influència que té el turisme sobre el caràcter distintiu, la identitat, cultura i 

patrimoni locals, les enquestes d’opinió de 2018 al 2020 la gent que creu que ajuda a millorar-

ho passa del 31% al 39%. En canvi, el percentatge de persones que creuen que ajuda a mantenir-

ho passa del 46% al 35%. Finalment, es manté igual, un 23%, els qui creuen que no influeix o el 

perjudica. Cal dir que s’observa que a mesura que els estudis augmenten el percentatge que 

respon afirmativament disminueix lleugerament16. 

A Mallorca, el percentatge de gent que no té una visió negativa del turisme sobre els trets 

culturals i patrimonials de l’illa (ajuda a millorar-la / ajuda mantenir-la) passa del 77% el 2018 al 

74% al 202017. 

 
16 2018: el turisme ajuda a mantenir o millorar aquests aspectes? Responen afirmativament: el 84,5% 
d’enquestats amb estudis primaris; el 78,2% amb estudis secundaris; el 74,2% amb estudis superiors. 

17 Cal dir que a l’enquesta de 2018, en demanar sobre el patrimoni cultural en particular, un 46,7% 
considerava que el turisme ajuda a mantenir-lo, però si es demanava sobre el patrimoni natural, un 
percentatge fins a un 30,6 %, opinava que el turisme perjudica. 
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·  
Figura 10.3. “En general, com diria que influeix el turisme al caràcter distintiu i la identitat, cultura i 

patrimoni de les Illes Balears?” (font: AETIB). 

10.2. Proporció entre residents i visitants 

La percepció de la població local del turisme també depèn en bona mesura de la proporció del 

nombre de visitants en relació a la població local. Segons el padró de residents a Mallorca i el 

nombre total acumulat de visitants per l’any 2019 (el 2020 no s’ha considerat un any adequat 

degut a l’efecte que va tindre la pandèmia) la relació va ser de 896.038 persones i 11.866.513 

turistes. 

Segons dades de visitants del 2021 (IBESTAT), en el punt àlgid de màxima presència de visitants 

(mes d’agost), aquests superarien els residents registrant-se una taxa de 130 visitants per cada 

100 habitants. A nivell de densitat, l’esmentat punt àlgid suposa un desplegament de 326 

visitants/turistes per km2.  

10.3. Habitatge principal, habitatge secundari i allotjaments turístics 

En un grau no menyspreable, la disponibilitat i naturalesa de l’habitatge, l’evolució dels preus i 

l’impacte del lloguer turístic, també influeixen sobre la percepció del turisme entre els residents. 

En aquest sentit, la proporció d’habitatge secundari respecte l’habitatge principal, segons el 

cens de 2011, hi havia 13 habitatges secundaris per cada 100 habitatges principals. L’any 2011 

es van censar 60.990 llars com a segona residència i 335.878 com a residència principal, és a dir, 

0,1816 segones residències per cada residència principal. 

Pel que fa al nombre de places d’allotjaments turístics respecte a la població de Mallorca segons 

dades a IBESTAT, en base al nombre de residents a Mallorca i el nombre màxim de places 

disponibles per hotels, apartaments i turisme rural al 2019, hi ha 29,91 places d’hotel per cada 

100 habitants, 4,23 places d’apartaments per cada 100 habitants i 0,99 places de turisme rural. 

Taula 10.1. Població, places per tipus d’allotjament i taxa de places per 100 habitants a Mallorca, 2019 

(font: pròpia a partir de les dades d’IBESTAT). 

Núm. 

residents 

Tipus 

d’allotjament 

Nº places 

màxim 
Mes 

Taxa de places per 

cada 100 habitants 

896.038 

Hotels 268.031 Juny 29,91 

Apartaments 37.909 Juny 4,23 

Turisme rural 8.877 Setembre 0,99 

 Total 35,31 
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Per altra banda, aquestes 35,31 places per cada 100 residents d’allotjaments turístics e 

distribueixen un 85% de places d’hotel, el 12% de places d’apartaments i 3% de turisme rural. 

 
Figura 10.4. Distribució entre tipus d’allotjament de places disponibles per cada 100 habitants (font: 

pròpia, a partir de dades d’IBESTAT). 

10.4. Preu del sòl, preu de l’habitatge i lloguer turístic 

Quant a l’evolució del preu del sòl, s’observa una tendència creixent a tots els nivells de 

grandària de municipis però principalment en els de més de 50.000 habitants. Diferents fonts 

atribueixen una part de l’increment de preu a l’explosió del lloguer turístic que ha esdevingut 

un factor amb incidència negativa en relació a l’accés a l’habitatge. L’any 2020, el preu mig va 

ser de 280,85 euros/m2, segons IBESTAT. La figura següent mostra l’evolució del preu en 

euros/m2 en el període 2016-2021, on s’observa que tot i certes variacions, la tendència va 

augmentant a raó de 2,42 euros/m2 per trimestre. 

Un altre indicador en referència del preu de l’habitatge pot ser l’IPV (índice de Precio de la 

vivienda) que analitza l’evolució dels preus. La figura següent mostra l’evolució de l’IPV i la taxa 

variació trimestral pel període 2016-2021 i la mitjana trimestral. També es veu que l’IPV ha anat 

augmentant tot i alguna variació negativa, a raó de 1,85 punts per trimestre. 

 
Figura 10.5. Preu mitjà del m2 de sòl urbà a Balears per grandària de municipi (Font: pròpia a partir de 

l’IBESTAT). 
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Figura 10.6. Evolució del preu mitjà del m2 de sòl urbà a Balears en el període 2016-2021 (font: IBESTAT). 

 
Figura 10.7. Evolució de l’IPV trimestral pel període 2016 a 2021 (font: IBESTAT. 

Pel que fa al lloguer turístic, segons dades del portal Terraferida, el 2016 es registraven més de 

78.000 places de lloguer turístic a la plataforma AirBnB, xifra que al 2018 ja ascendia a 92.500, 

de ben segur sent actualment més alta. En aquest sentit, el 2017 l’ajuntament de Palma va 

implmentar una prohibició del lloguer vacacional en edificis plurifamiliars. 

 

 
Figura 10.8. Places turístiques a la plataforma AirBnb a Mallorca (Font: pròpia, a partir de Terraferida). 
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10.5. Percepció de saturació i massificació 

Segons el treball de fi de grau de Serra Llambias (2017)18, en la seva anàlisi de la percepció de la 

saturació, un 94,2% dels participants van afirmar tenir percepció de la saturació turística de 

Mallorca en algun moment de l’any. Entre els problemes en què es manifesta aquesta saturació, 

els responents identifiquen l’aglomeració de gent a les platges com el principal problema. 

10.6. Percepció general del turisme 

A mode de conclusió, es pot dir que en termes generals el turisme té una acceptació majoritària 

positiva tal i com mostren les dades de l’enquesta de l’AETIB. Tanmateix, en els darrers anys, a 

causa d’alguns impactes negatius colaterals de l’activitat turística (increment del preu de 

l’habitatge, massificació d’espais, precarietat laboral...) ha proliferat una visió crítica entre part 

de la població resident, basada en la demanda d’una revisió del model turístic i d’un fre al seu 

creixement. Aquesta visió es percep en la mateixa enquesta de l’AETIB. 

  

 
18 Serra Llambias, A. Saturación turística en Mallorca. Memoria del Trabajo de fin de Grado. UIB, curs 
2016-2017. 
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11. GOVERNANÇA TURÍSTICA, GESTIÓ DE LA DESTINACIÓ 

11.1. Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) 

L’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) es crea el 2010 per bé que l’existència 

d’un ens públic amb la finalitat de promoure i gestionar la destinació arrenca el 1987 amb 

l’Institut Balear del Turisme (IBATUR). Avui, l’AETIB és l’entitat encarregada de la planificació 

general i el foment de l’activitat econòmica de les Illes Balears que afecti el sector turístic en 

coordinació amb els quatre Consells. També s’encarrega de la coordinació turística entre 

institucions públiques i entitats privades per a l’elaboració de les bases de la planificació general 

de la política turística. Compta amb 40 tècnics, 10 administratius, 1 secretari de direcció i dos 

alts directius i amb previsió de 6 places eventuals pel 2022. 

Entre altres tasques de l’AETIB destaquen les següents: 

 Gestió i foment de la qualitat turística: formar i assessorar personal que, directament o 

indirecta, du a terme funcions relatives a processos de qualitat turística. 

 Atorgament i gestió dels distintius. 

 Dins la millora de l’entorn/sector turístic: 

· Dur a terme projectes, activitats i actuacions destinades a la millora de l’entorn turístic 

i en particular, a la remodelació i rehabilitació de zones turístiques, i totes aquelles 

relacionades amb projectes finançats amb fons per afavorir el turisme sostenible. 

· Realitzar la projecció, construcció, conservació, explotació i promoció, per si mateixa o 

mitjançant tercers, d’infraestructures destinades a la millora de l’entorn turístic. 

· Desenvolupar i executar actuacions, entre altres, de modernització, reconversió i 

esponjament de zones turístiques, per mitjà dels instruments establerts en la normativa 

vigent en matèria d’ordenació del territori. 

· Adquirir béns naturals i patrimonials per qualsevol forma establerta en dret. 

L’AETIB elabora anualment el seu Pla d’Acció on traça les línies d’actuació. En el Pla d’Acció de 

l’any 2022, compta amb una estratègia de sostenibilitat organitzada a través de la Comissió 

d’Impuls de Turisme Sostenible, que avalua els projectes rebuts que opten a finançament i en 

fa el control i seguiment.  

Dins les línies d’actuació del Pla d’Acció-2022, en l’àmbit de la sostenibilitat, destaca la línia núm. 

2, junt amb quatre de les actuacions concretes previstes que es detallen a continuació:  

2. Reforçar el posicionament de Balears com a destinació líder en turisme sostenible i el desenvolupament 

d’una estratègia de turisme circular. 

2.2 Fomentar l’oferta complementària mitjançant el posicionament de les marques de destinació en 

actuacions estratègiques i sostenibles. 

2.3 Desenvolupament d’una estratègia de turisme circular. 

2.5 Col·laborar amb programes i polítiques de desenvolupament turístic sostenible millorant l’eficàcia i 

coherència de l’actuació conjunta amb els actors polítics i socials. 

2.6 Implementar el pla de compensació de la Petjada de Carboni AETIB. 
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En paral·lel, un dels principals instruments de l’AETIB, són els Segments Estratègics Turístics 

(SET) consistents en meses de treball especialitzades en un producte turístic que fomenten i 

faciliten les possibilitats de trobada entre professionals del sector, per aprofitar les sinèrgies de 

la cooperació publico-privada. En resum, es tracta d’aliances público-privades per a 

desenvolupar un producte turístic de major valor afegit amb millors garanties. Dins els SET, 

destaca el SET d’Ecoturisme amb previsió 9 accions per “millorar la destinació turística seguint 

els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)”. 

11.2. Estratègia del Turisme Sostenible de les Illes Balears 2017-2020 

L’Estratègia de Turisme Sostenible (ETS) per a les Illes Balears 2017-2020 estableix entre els seus 

objectius generals uns plantejaments de desenvolupament turístic conforme els grans principis 

de sostenibilitat i conservació ambiental establerts.  

Al marge dels objectius generals, l’estrategia formula 11 línies de desenvolupament turístic i les 

desenvolupa en 57 programes específics. Es pot afirmar que posa l’èmfasi en la promoció de la 

qualitat i l’excel·lència però sobretot en la desestacionalització i la diversificació de l’oferta 

(Terraferida, 2019)19. Tal com indica l’entitat Terraferida, finalment la conseqüència és un 

increment en l’arribada de visitants en els mesos de l’any fora de la temporada estival i una 

major presència en diferents zones de l’illa, en altres paraules, “una expansió de la frontera 

turística en el temps i l’espai” (íbid, p. 19). Per altra banda, l’Observatori Social de les Illes Balears 

també apunta crítiques a l’estrategia (2020, p.24)20: 

“Malgrat la intenció de fer sostenible el turisme a les illes, l’ETS per a les Illes Balears (2017-2020) 

no parla en cap moment [...] de la contaminació atmosfèrica, lumínica, sonora; de les emissions 

de CO2; del tractament de residus perillosos i no perillosos; de la saturació turística; dels 

emplaçaments hotelers; de la qualitat de l’aigua i de l’aire; dels plàstics d’un sol ús; de la reducció 

de creuers als ports balears; no parla ni tan sols d’ecoturisme o agroturisme (...).” 

11.3. Impost del Turisme Sostenible (ITS) 

L’impost turístic sostenible (ITS) s’ha creat amb la finalitat de finançar, total o parcialment, 

despeses i inversions derivades dels projectes aprovats pel Consell de Govern, a proposta de la 

Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, a fi d’impulsar un turisme sostenible, responsable i 

de qualitat a l’arxipèlag de les Illes Balears. La gestió de l’impost es basa sobre la fixació 

d’objectius anuals prioritaris, amb criteris d’equilibri territorial entre les Illes Balears. Segons el 

portal web illessostenibles.travel, en el període 2016-2019, gràcies a l’ITS s’han finançat 13 

projectes amb relació el turisme sostenible a Mallorca per valor de 9.120.397,15 euros.  

  

 
19 Terraferida (2019). #BETTERINWINTER o #FULLALLYERAROUND?. Revista Pissarra núm. 154 (p. 17-19). 

20 VV.AA. (2020). Primers impactes de la covid-19 a la societat de les Illes Balears. Observatori Social de 
les Illes Balears. 
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12. INNOVACIÓ 

12.1. Introducció 

La innovació és la introducció d’un nou producte, un nou mètode de producció o una nova forma 

d’organització, entre altres definicions. En definitiva, és el conjunt d’activitats que transformen 

una idea o concepte en un producte o servei comercialitzable i que suposa una millora de l’oferta 

existent.  

Si ens atenim estrictament a innovació, les Illes Balears compten amb diverses institucions 

vinculades amb la innovació, pràcticament totes elles situades a Mallorca, i en concret, a Palma 

o immediacions: l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI), la Fundació Balear d’innovació i 

tecnologia (FundacióBit), el Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit), el Centre de Formació, 

Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CINFP-IB), 

Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i Fundació Institut d'Investigació 

Sanitària Illes Balears (IdISBa). 

12.2. Despesa en I+D 

Segons l’IBESTAT, l’any 201821 a les Illes Balears hi va haver una despesa interna total en I+D de 

128.558 k€: 33.950 k€ per part de l’administració pública; 50.522 k€ per part d’universitats; 

43.502 k€ per part d’empreses; i 285 k€ per institucions privades sense ànim de lucre. En el 

període 2008-2019, la despesa en I+D tendencialment ha anat augmentant. 

 
Figura 12.1: Despesa en I+D a les Balears en el període 2008-2019 en k€ (font: pròpia a partir de l’ 

IBESTAT). 

12.3. Recursos humans vinculats a ciència i tecnologia, sectors intensius en coneixement i en 

tecnologia turística 

Segons l’IBESTAT, l’any 201822 hi havia 2.685 persones amb ocupacions vinculades amb l’I+D a 

jornada completa (511 en l’administració pública, 1.485 en centres universitaris, 682 en 

 
21 S’exposen les dades per l’any 2018, ja que per l’any 2019 no estan desglossades.  

22 S’exposen les dades per l’any 2018, ja que per l’any 2019 no estan desglossades. 
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empreses i 8 en institucions privades sense ànim de lucre). En resum, s’observa una clara 

tendència d’augment de treballadors en aquest sector.  

 
Figura 12.2: Persones amb ocupacions vinculades a l’I+D a les Balears en el període 2008-2019 (font: 

pròpia a partir de l’ IBESTAT). 

El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022, basant-se en un estudi 

sobre l’economia del coneixement a Balears” assegura que a les Balears hi ha 22.500 empreses 

dedicades a activitats del coneixement i que la indústria d’alta i mitjana tecnologia és poc 

important (200 empreses i 2.500 afiliacions a la Seguretat Social). Xifra el nombre d’empreses 

industrials d’alt coneixement en el 2,39% de les empreses de les Illes Balears i el 3% del total 

d’afiliacions a la Seguretat Social, que s’aproxima bastant a la xifra de persones amb ocupacions 

vinculades amb l’I+D segons l’IBESTAT. 

Altrament, com a personal d’investigació consten 1.902 persones (355 a l’administració pública, 

1.274 en centres universitaris, 268 en empreses i 6 en institucions privades sense ànim de lucre) 

a l’any 201823. 

 
23 S’exposen les dades per l’any 2018, ja que per l’any 2019 no estan desglossades. 
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Figura 12.3: Persones ocupades en investigació a les Balears pel període 2008-2019 (font: pròpia a partir 

de l’ IBESTAT). 

Segons Turistec, un clúster de caràcter internacional dedicat a les Tecnologies de la Informació 

i la Comunicació aplicades al Turisme l’any 2020 hi havia 1.242 persones ocupades en sectors de 

tecnologia turística. 

12.4. Sol·licitud de patents 

Segons les estadístiques de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), l’any 2021 es van 

fer 14 sol·licituds de patent a les Illes Balears. Tot seguit es mostra un gràfic amb les sol·licituds 

de patents registrades a les Illes Balears en el període 2012-2021. 

 
Figura 12.4: Núm. de sol·licitud de patents a les Illes Balears en el període 2012-2021 (font: pròpia a 

partir de l’OEPM). 

Al seu torn, l’OEPM facilita dades sobre les sol·licituds de patents nacionals presentades per 

Universitats en el període 2007-2020. La Universitat de les Illes Balears (UIB) n’ha presentat 48, 

que correspon al 0,7% de les sol·licituds de patents procedents d’Universitats en aquest període.  
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Figura 12.5: Núm. de sol·licitud de patents de la UIB en el període 2007-2019 (font: pròpia a partir de 

l’OEPM). 

12.5. Transferència tecnològica i inversió estrangera directa 

El GOIB va aprovar el març de 2019 el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 

2018-2022 que recull les entitats generadores de coneixement, els centres d’estudis científics, 

els entorns tecnològics i serveis avançats, els centres d’interfície i els clústers basats en el 

coneixement de les Balears: 

Taula 12.1. Entitats generadores de coneixement (font: Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes 

Balears 2018-2022). 

Universitat de les 

Illes Balears (UIB) 

Principal organisme executor d’activitats d’R+D de les Illes Balears, amb un 

45,7% del total de despesa en R+D l’any 2016 i el 68,8% dels investigadors de 

les Illes Balears, segons l’enquesta d’activitats en R+D (2017) de l’INE. 

Al seu torn, la UIB compta amb 4 instituts propis: IAC3 (Institut d’Aplicacions 

Computacionals de Codi Comunitari), IUNICS (Institut Universitari 

d’Investigacions en Ciències de la Salut), IEHM (Institut d’Estudis Hispànics en 

la Modernitat) i IRIE (Institut de Recerca i Innovació Educativa). 

Institut 

Mediterrani 

d’Estudis Avançats 

(IMEDEA) 

Institut mixt amb el CSIC que centra la recerca en l’àrea de recursos naturals i 

amb especial èmfasi en la recerca interdisciplinària en l’àrea mediterrània. 

Institut de Física 

Interdisciplinària i 

Sistemes 

Complexos (IFISC) 

Institut mixt amb el CSIC centrat en la recerca en el camp dels sistemes 

complexos. Ha estat acreditat per l’Agència Estatal d’Investigació com a unitat 

d’excel·lència María de Maeztu.  

Institut de Recerca 

Agroambiental i 

d’Economia de 

l’Aigua (INAGEA) 

Institut mixt amb la CAIB i l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i 

Alimentaria (INIA). Les principals línies de recerca: eficiència en l’ús de l’aigua 

per a les plantes, producció alimentària, ciències del sòl i fisiologia vegetal, 

producció pesquera en piscifactories i sanitat i producció animal i vegetal. 
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Centre 

Oceanogràfic de 

Balears (COB) 

Nou centre costaner de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO). L’activitat se 

centra en l’estudi multidisciplinari del medi ambient marí, els ecosistemes i 

recursos vius, i s’endinsa en el coneixement dels processos oceanogràfics que 

tenen lloc en el Mediterrani occidental, i particularment en el mar que envolta 

les Illes Balears i el coneixement de l’ecologia i dinàmica poblacional d’espècies 

sotmeses a explotació. 

Institut Geològic i 

Miner d’Espanya 

(IGME) 

Compta amb una oficina a Palma, denominada Oficina de Projectes de l’IGME, 

que li dona suport cientificotècnic, de coordinació i assistència, vinculada al 

desenvolupament de projectes en àrees determinades, com tot el referit a les 

aigües subterrànies i aigua de mar. 

Fundació Institut 

d’Investigació 

Sanitària Illes 

Balears (IdISBa) 

L’IdisSBa treballa en set àrees científiques d’interès, que engloben 46 grups de 

recerca i més de 550 investigadors. Recentment, ha estat acreditat per 

l’Institut de Salut Carlos III com a centre d’investigació sanitària. 

Laboratori 

d’Investigacions 

Marines i 

Aqüicultura 

(LIMIA) 

Centra les recerques en el desenvolupament de tècniques de cultiu i 

engreixament d’organismes marins i de suport al sector pesquer per 

diversificar-ne la producció. L’activitat del centre s’ha anat diversificant i s’ha 

obert a altres camps de recerca, sempre en el món de la biologia marina 

Institut de Recerca 

i Formació Agrària i 

Pesquera (IRFAP) 

Promociona, desenvolupa i coordina activitats de recerca, formació i 

experimentació agrària i pesquera que es realitzen a l’illa de Mallorca, així com 

la transferència de resultats al sector agrari i pesquer. 

 

Taula 12.2. Centres d’estudis científics (font: Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 

2018-2022). 

L’Institut Menorquí d’Estudis (IME) 

L’Institut d’Estudis Baleàrics 

Fundació Jardí Botànic de Sóller 

Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller 

Museu de Mallorca, el Museu de Menorca i el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera 

Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) 

Taula 12.3. Entorn tecnològic i de serveis avançats (font: Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes 

Balears 2018-2022). 

Sistema d’Observació 

i Predicció Costaner 

de les Illes Balears 

(SOCIB) 

Infraestructura cientificotecnològica singular (ICTS) gestionada a través d’un 

consorci en el qual participen el Govern de les Illes Balears (50%), el Ministeri 

de Ciència, Innovació i Universitats (50%) per fomentar l’R+D en ciències 

marines, especialment a la zona costanera.  

Fundació Balear 

d’Innovació i 

Tecnologia (Fundació 

Bit) 

La Fundació Bit disposa de tres divisions: innovació, tecnologia i 

comunicacions, i gestió i suport. En la divisió d’innovació subdivideix en cinc 

departaments orientats a projectes de: salut, administració electrònica, 

turisme, cibersocietat, i emprenedoria; i un últim departament horitzontal de 

projectes i comunicació de R+D+I. 

Unitat d’Animació i 

Tecnologies 

Audiovisuals (LADAT) 

Referent en animació 3D en l’àmbit internacional, tant en la formació en 

tècniques d’animació per ordinador i de creació audiovisual tecnològica en 

general, com en la realització de productes mitjançant aquestes tècniques. Les 

àrees en les quals desenvolupen les activitats són l’animació per ordinador en 

3D, l’animació tradicional en 2D assistida per ordinador, l’animació 
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amb la tècnica stop-motion, la cinematografia digital, els efectes visuals i 

especials per a cinema i televisió, el guió per a cinema i televisió, els 

documentaris, la preproducció audiovisual i el modelatge de maquetes. 

Institut Tecnològic 

del Calçat i les 

Indústries Connexes 

(INESCOP) 

Organització d’àmbit nacional que proporciona serveis científics i tècnics a les 

indústries de calçat, les connexes i auxiliars. Disposa d’una xarxa de laboratoris 

en tot el territori nacional, INESCOP Balears és una de les delegacions situada 

a Inca. Està registrat com a centre d’innovació i tecnologia amb el número 2 

en el registre públic del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, creat per 

reial decret que regula els centres tecnològics i els centres de suport a la 

innovació tecnològica d’àmbit estatal. 

Centre Meteorològic 

Territorial a les Illes 

Balears  

Delegació de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) depenent del 

Ministeri per a la Transició Ecològica. Les actuacions se centren 

fonamentalment en meteorologia i climatologia. Els projectes sobre predicció 

meteorològica constitueixen la major part de les activitats d’R+D+I per garantir 

que l’evolució del servei de predicció estigui basada en el progrés científic i en 

el màxim aprofitament dels desenvolupaments tecnològics. 

Centre Tecnològic 

Balear de la Fusta 

(CETEBAL) 

És una associació sense ànim de lucre d’àmbit balear, creada el amb l’objectiu 

de contribuir a incrementar la competitivitat del sector de la fusta a les Illes 

Balears, fonamentalment en els aspectes relacionats amb la qualitat, la 

innovació tecnològica, la formació i la informació. 

Taula 12.4. Centres d’interfície (font: Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-

2022). 

Centres d’interfícies científiques 

L’Oficina de Suport a la Recerca (OSR) 

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) 

Centre d’interfícies tecnològiques 

Unitat d’Innovació de la Fundació Bit 

Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit) 

Centre d’interfícies productives 

Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) 

Centre Balears Europa (CBE) 

Federacions empresarials i cambres de comerç 

Taula 12.5. Clústers basats en el coneixement (font: Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes 

Balears 2018-2022). 

Clúster Biotecnològic i Biomèdic de les Illes Balears (BIOIB) 

Clúster d’Innovació Tecnològica en Turisme de les Illes Balears (Balears.t) 

Clúster d’empreses de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de les Illes Balears 

Aplicades al Turisme (Turistec) 

Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliQIB) 
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13. CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE 

13.1. Introducció  

L’Objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) núm. 12 per a l’Agenda 2030 posa el focus en 

la promoció de la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals, la reducció de la 

generació de residus i el malbaratament d’aliments i el foment de la gestió ecològicament 

racional dels productes químics en les pràctiques de producció i consum.  

Un sector turístic que adopti pràctiques de consum i producció sostenibles pot tenir un paper 

significatiu a la transició cap a la sostenibilitat. Per això, com s'assenyala a la meta 12.b de 

l'objectiu 12, és imprescindible «Elaborar i aplicar instruments per vigilar els efectes en el 

desenvolupament sostenible, per aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i 

promogui la cultura i els productes locals». El programa de turisme sostenible del marc desenal 

de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles (10YFP) aspira a 

desenvolupar aquestes pràctiques del programa de desenvolupament sostenible, que inclouran 

iniciatives d’ús eficient dels recursos que redundaran en uns millors resultats econòmics, socials 

i ambientals. 

Cal dir que, en qualsevol cas, les Illes Balears tenen una alta dependència de productes 

agroalimentaris procedents del continent. Segons algunes fonts (Ivan Murray, UIB) al voltant 

d’un 70-80% dels productes agroalimentaris que es consumeixen les illes Balears arriben de fora. 

El percentatge de productes agroalimentaris produïts localment per destins turístics, segons 

Unió de Pagesos de Mallorca, és molt baix i en cap cas, la producció local no abastaria per 

alimentar la població resident a l’arxipèlag, i en molt menor grau, al conjunt de turistes. En 

aquest sentit, una entitat directament orientada a fomentar la producció local i sostenible, 

l’Associació de productors d’agricultura ecològica de Mallorca (APAEMA) reclama a 

l’administració que creï noves infraestructures per millorar la producció i la comercialització, 

que fomenti la compra pública de productes locals i que, així mateix, es promoguin al sector 

hoteler.  

13.2. Programes de promoció de béns i serveis locals entre les empreses turístiques 

Actualment, es duen a terme diferents programes adreçats a promoure i fomentar el consum 

de béns i serveis de tipus local, popularment anomenats de “Km 0”, entre les empreses 

turístiques de Mallorca. En destaquen quatre: 

A. El pla estratègic de turisme de Mallorca 2020-2023 (PETM) 

El PETM impulsat pel Consell de Mallorca preveu almenys dos objectius en la línia de promoure 

la col·laboració i cooperació entre les empreses turístiques i els agents que ofereixen productes 

i serveis locals: 

 O4. Potenciar i diversificar l’oferta turística a través de l’impuls a la cadena de valor del destí. 

 O7. Incidir en la importància del manteniment i conservació de la qualitat de vida dins del 

destí, buscant en tot moment el benefici mutu per turistes i visitants com per a la pròpia 

població resident. 
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Aquests objectius s’alineen en estratègies i línies de treball com la promoció i comercialització 

del destí a través de “La millora de l’oferta mitjançant iniciatives que realcin els valors 

etnogràfics i la racionalització dels recursos”. Alhora, dins l’eix de la sostenibilitat es preveu 

accions per:  

 Promocionar l’economia circular en el sector hoteler, 

 Gestionar la petjada de carboni en el sector hoteler. 

B. Campanyes per promoure el consum de productes locals 

Les institucions mallorquines i els agents privats venen implementant acords de col·laboració 

per promoure el consum de béns i serveis a nivell local. Una mostra és la continuació de la 

campanya 'Local 100%' amb la recent 'Producte local és futur' que promouen conjuntament el 

Consell de Mallorca i la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM). La 

campanya es destina a transmetre a través d'un seguit de productes presentats per nens i nenes, 

el potencial del consum local sobre la indústria mallorquina.  

 
Figura 13.1: Campanya “Producte local és futur” (font: PIMEM). 

C. Plataforma per potenciar l’economia circular en hotels: FINHAVA 

El Consell de Mallorca, TIRME i empreses del sector hoteler i primari impulsen FINHAVA, una 

plataforma tecnològica per promoure l’economia circular, l’agricultura local i el turisme 

sostenible. Compta amb la participació de cinc de les principals cadenes hoteleres, sis empreses 

de producció i distribució de productes agrícoles i dues empreses tecnològiques. 

FINHAVA permet traçar el recorregut dels aliments que es consumeixen als hotels adherits al 

projecte, calcular la petjada de carboni i la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH), 

mesurar l'energia que produeixen, avaluar el volum de desaprofitament alimentari que generen 

i transformar-lo en compost ecològic per dedicar-lo de nou al cultiu.  

El projecte FINHAVA és un exemple de col·laboració publico-privada en el que administracions, 

hotels, agricultors, gestors de residus i empreses tecnològiques s’han coordinat per tancar el 

cicle de producció i potenciar l’economia circular a Mallorca. La plataforma facilita la interacció 

entre tots els agents de la cadena. Així, es garanteix l’origen de la matèria primera en tot el 
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procés, es promou una agricultura sostenible, local i ecològica, i s’aconsegueix mesurar els seus 

efectes econòmics i ambientals. 

 
Figura 13.2: Plataforma FINHAVA per a la promoció de l’economia circular als hotels de Mallorca (font: 

http://finhava.com). Vídeo divulgatiu: https://www.youtube.com/watch?v=FKgXYybThxg  

D. Altres 

Al canal públic autonòmic IB3-Radiotelevisió de les Illes Balears, hi ha el programa “Uep com 

Anam” en antena des de fa 10 anys destinat a conèixer i promocionar el sector primari de les 

Illes Balears. Encara que d’una manera informal i no sistemàtica, aquest programa atansa i ajuda 

a popularitzar el producte local entre tota la població i per extensió, també als serveis turístics 

en la seva gamma més àmplia.  

Cal esmentar també, Hiper Centro, una de les cadenes comercials de grans superfícies més 

importants de Mallorca, des de fa anys, implicada en la venda de productes d'origen balear i el 

suport als professionals del camp i el mar balear. Segons fonts de l’empresa la venda de fruites 

i verdures de temporada amb segell local s’eleva al 80%, de carn al 70% i de peix al 50%. 

 
Figura 13.3: Altres iniciatives que fomenten el consum de productes locals: el programa d’IB3 “Uep com 

Anam” i la cadena de supermercats “Hipercentro”. 

El Consell de Mallorca disposa d’un del Registre d’empreses i establiments turístics de Mallorca 

que recull 31.737 establiments. El registre classifica els establiments turístics en 48 grups o 

categories, entre les quals, agències de turisme, hotels, càmpings, restaurants, turisme 

d’interior, turisme rural, agroturisme, etc. Explícitament no s’ha establert cap categoria 

específica per establiments que promoguin experiències sostenibles o ecològiques. Tanmateix, 

hi ha la categoria “Agroturisme” que compta amb 288 establiments a Mallorca.  

http://finhava.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FKgXYybThxg
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13.3. Programes públics de promoció de producció local sostenible entre les empreses locals  

El Departament d’Agricultura del Govern de les Illes Balears convocà l’any 2021 una línia d’ajuts 

per valor d'1.000.000 € per a projectes de transformació de l'agricultura ecològica. Es tracta 

d'uns ajuts destinats a potenciar l'agricultura ecològica a través de projectes de transformació 

agroalimentària que fomentin el sector ecològic de les Balears. (Resolució de la presidenta del 

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per 

a l’any 2021, subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes 

agrícoles ecològics)24.  

13.4. Òrgans de regulació i avaluació dels productors de la producció local sostenible 

A. Consell balear de la producció agrària sostenible 

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE), és l’òrgan encarregat de certificar 

els productes agroalimentaris ecològics al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears. Els objectius principals del CBPAE són: la certificació dels productes agroalimentaris 

ecològics a les Illes Balears i la promoció i difusió de l’agricultura ecològica.  

Cal dir que el cultiu en ecològic a les Balears està experimentant un creixement gairebé continu. 

Segons dades del propi CBPAE de 2021, pel conjunt de les Illes hi ha 1.020 operadors i 37.834 

hectàrees que suposen el 16% de la superfície agrària útil (SAU). Això situa les Balears entre les 

regions punteres a escala estatal i europea, essent la quarta comunitat amb més superfície 

agrària útil inscrita en ecològic, amb un 16,4%, per darrere de Catalunya, Andalusia i Múrcia.  

Pel que fa l’illa de Mallorca l’any 2019 comptava amb més de 700 operadors i unes 29.400 

hectàrees destinades a la producció agrària ecològica (el 16% de la superfície agrària).  

Quant a tipologia de productes es classifiquen en 16 categories que van des d’aliments 

elaborats, passant per carns, fruites, embotits, formatges i altres.  

 
24 https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4875393&lang=ca  

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4875393&lang=ca
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Figura 13.4. Operadors ecològics de Mallorca registrats al CPAEB (Font: CBPAE. http://www.cbpae.org). 

 
Figura 13.5: Evolució de la producció agrària ecològica a Mallorca en el període 1999-2019 (en Ha de 

superfície i en nombre d’operadors) (Font: CBPAE). 

B. Consell regulador de la denominació genèrica d’agricultura integrada de les Illes Balears 

La producció integrada és un sistema que garanteix un equilibri entre l’agricultor, el medi 

ambient i el consumidor. Es basa en la reducció de l’ús de productes químics, l’ús racional dels 

recursos naturals, l’elaboració de productes d’alta qualitat i saludables, increment de valor 

afegit dels productes agrícoles, l’etiquetatge i garantia de control. El CRDGAI certifica als 

productors i elaboradors que compleixen amb la normativa, dels cultius i productes registrats. 

Es poden etiquetar tots els productes que tinguin norma tècnica de producció integrada a les 

Illes Balears. Actualment estan regulats 45 cultius. 

  

http://www.cbpae.org/
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C. Associació de productors d’agricultura ecològica de Mallorca (APAEMA) 

Tot i no tractar-se pròpiament d’un organisme regulador, existeix l’Associació de productors 

d’agricultura ecològica de Mallorca (APAEMA) que agrupa 63 productors i elaboradors ecològics 

amb una àmplia diversitat de productes: fruita, verdura, embotits, oli, vi, pa, mel, ametlles, etc.  

Segons APAEMA la destinació de venda de les produccions de productors i productors-

elaboradors associats és eminentment local (85%). No en va, els canals “curts” de 

comercialització són part indispensable del sector agrari ecològic balear, tant en producte 

primari com en l’elaborat. Les cooperatives juguen un paper cabdal en la compra-venda de fruits 

secs i alguns distribuïdors es van introduint en la comercialització d’altres productes.  

13.5. Certificacions, ecoetiquetes i RSC en empreses i establiments turístics 

Un nombre creixent d’empreses i establiments turístics de les Illes Balears estan certificats per 

algun Sistema de gestió ambiental (SGA), sistemes voluntaris que permeten a les organitzacions 

avaluar i millorar el seu comportament energètic o ambiental i difondre la informació oportuna 

al públic i altres parts interessades25. Entre aquestes certificacions destaquen el segell SICTED, 

el segell Q-ICTE i la certificació europea EMAS. 

A. Qualitat SICTED 

El SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació) és un projecte de 

millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per l'Institut de Turisme 

d'Espanya (TURESPAÑA), que treballa amb empreses/serveis turístics, amb l'objectiu de millorar 

l'experiència i la satisfacció del turista, un enfocament cap a la millora contínua i una actitud de 

recuperació i posada en valor dels recursos i l'espai. El distintiu “Compromís de Qualitat 

Turística”, acredita i reconeix l'esforç i compromís amb la qualitat i la millora contínua realitzat 

per les empreses participants, alhora que distingeix a l'establiment enfront de la competència. 

El distintiu SICTED s'atorga a empreses/serveis turístics que han acreditat el compliment dels 

requisits fixats. Té validesa biennal, tot i estar condicionat a una avaluació de seguiment anual. 

El primer pas és l'adhesió de la destinació al sistema SICTED. Fet això, les empreses/serveis 

turístics de la destinació poden adherir-se a la vegada al sistema. Una vegada adherida 

l'empresa/servei, es realitza la implantació del sistema mitjançant visites d'assistència tècnica 

per part d'assessors homologats. Al mateix temps se'ls ofereix formació, tallers col·lectius i grups 

de treball per a la millora de la destinació. Un cop feta la implantació es realitza una avaluació 

anual de compliment, i, un cop superada, s'obté el distintiu SICTED de Compromís de Qualitat 

Turística. Avui, a Mallorca hi ha 16 destins amb distintiu SICTED i 602 empreses adherides. 

 
25 Segons l’Enquesta de consums d’aigua i energia a establiments turístics de les Illes Balears de l’any 
201725, un 27,6% dels establiments enquestats disposen d’un SGA o un sistema de gestió energètica. 



Informe de conjuntura de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de Mallorca en l’àmbit del turisme 

 

LA LLENA ambiental       93/139 

 

 
Figura 13.6: Destins SICTED a Mallorca (Font: AETIB). 

B. Qualitat turística Q-ICTE 

El segell “Q” és l'element més visible del Sistema de Qualitat Turística Español. La "Q" és un 

reconeixement a l'esforç realitzat per les empreses turístiques en la implantació de Sistemes de 

Qualitat. Els establiments avalats per la "Q de Qualitat" han de superar unes auditories que 

asseguren que la prestació de servei és garantia de qualitat i seguretat. 

El segell de Qualitat turística Q-ICTE és una Entitat de Certificació de Sistemes de Qualitat 

especialment creats per a empreses turístiques, format per diferents associacions turístiques 

espanyoles, entre altres. És un organisme espanyol, privat, independent, sense ànim de lucre, 

encarregat de certificar, administrar i vetllar pel correcte ús de la Marca "Q". 

Actualment, a Mallorca hi ha 34 entitats turístiques certificades amb aquest segell, 

majoritàriament platges però també hotels i ports esportius. 

C. Certificació EMAS 

El Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental (Eco-Management and Audit Scheme 

-EMAS) és un sistema de gestió ambiental promogut per la Unió Europea. És un sistema de gestió 

ambiental voluntari que permet a les organitzacions de qualsevol naturalesa, també turístiques, 

avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i 

altres parts interessades. L’any 2021 hi havia un total de 74 empreses a les Illes Balears amb 

registre EMAS de les quals 64 són a Mallorca, sent la majoria de les quals empreses o 

organitzacions turístiques. 

13.6. Perfil dels turistes interessats en productes locals i sostenibles 

Es disposa d’una enquesta a partir de dades dels mercats emissors elaborada per Criteo26 on es 

classifica els estats segons el grau de receptivitat i sensibilització envers les qüestions 

 
26 Empresa multinacional francesa que treballa en el camp de la publicitat online. 
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ambientals. L’estudi conclou que els turistes més sostenibles són aquells procedents 

d’Alemanya, França, EUA i Espanya, per aquest ordre. El 22% dels viatges a Alemanya i el 17% 

dels viatges a Espanya es cancel·len o no s’arriben a fer per motius relacionats amb la 

sostenibilitat, en concret per reduir la petjada de carboni.  

 
Figura 13.7: Turistes més sostenibles (Font: Criteo). 

Quant als turistes espanyols, i en particular els més joves, estan cada cop més conscienciats amb 

el medi ambient i la conservació del planeta. Es considera turistes sostenibles aquells que han 

renunciat a viatjar almenys en una ocasió durant els últims sis mesos per reduir la petjada de 

carboni. El perfil tipus de turista sostenible és més jove que la mitja, el 62% són els anomenats 

millennials o pertanyen a la generació Z. 
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14. PATRIMONI NATURAL i GESTIÓ AMBIENTAL 

14.1. Espais protegits i espècies amenaçades 

Mallorca compta amb un gran nombre d’espais naturals protegits aglutinats en diverses 

categories. En el present anàlisi en pro de simplificar i evitar solapaments es tracten aquells 

relatius a la Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEPA i ZEC) i aquells espais protegits a la Llei 5/2005, de 26 

de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (que inclou entre altres, parcs 

naturals i reserves naturals), dels quals alguns es solapen.  

En total, Mallorca suma 103 espais naturals protegits, molts d’ells amb figures de protecció 

compartides. La superfície protegida és del 23,8% de l’illa, sense comptar el Paratge Natural de 

la Serra de Tramuntana, figura de protecció més laxa. Si es comptabilitza aquest Paratge Natural, 

de gran extensió, la superfície protegida terrestre assoleix els 1.172 km2 equivalent a un 32,24% 

de l’illa. Quant a la gestió d’aquests espais, cal destacar que 69 compten amb Pla de Gestió 

aprovat i en altres 15 espais el pla de gestió és en tramitació. 

Taula 14.1. Tipologies d’espais protegits de Mallorca i superfície (font: pròpia a partir de CAIB i 

xarxanatura.es). 

Tipologia espai Nombre d’espais Superfície total (Ha) 

Parc Nacional 1 1.316,00 

Parc Natural 5 19.387,21 

LIC (XN 2000) 84 71.168,50 

ZEPA (XN 2000) 37 65.610,81 

ZEC (XN 2000) 66 42.452,40 

Reserva Natural  1 458,04 

Monument Natural 2 496,00 

Paratge Natural 1 61.961,00 

D’altra banda, hi ha una important superfície marítima protegida, en concret de 1.310,23 km227. 

A nivell d’espècies de flora i fauna en la taula següent s’indica les categories d’estat de 

conservació i el nombre de plans de conservació aprovats. 

Taula 14.2. Espècies de flora i de fauna de Mallorca segons categoria d’estat de conservació i pla (font: 

pròpia a partir del Catàleg Balear d’espècies protegides). 

Categoria d’estat de conservació Grup Nombre espècies Nombre plans de gestió 

En perill d’extinció Flora  15 10 

Fauna 13 9 

Vulnerable Flora  8 3 

Fauna 25 11 

Interès especial Flora  4 - 

Fauna 2 - 

En règim de protecció especial Flora  16 3 

Fauna 206 5 

Especial protecció Flora  39 9 

Fauna 4 - 

Total Flora  82 25 

Fauna 250 25 

 
27 Inclou el Parc nacional marítimo-terrestre de l'arxipèlag de Cabrera. 
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En la taula següent s’indiquen les espècies amb pla aprovat recentment i l’estat de conservació 

o categoria que se li atorga en el Catàleg Balear d’espècies protegides.  

Taula 14.3. Espècies de fauna de Mallorca amb pla de conservació aprovat (font: pròpia a partir del 

Catàleg Balear d’espècies protegides). 

Categoria Nom comú Nom científic Període del Pla 

En perill d’extinció 
Ferreret Alytes muletensis 2021-2027 

Ratapinyada de peus grans Myotis capaccinii 2014-2020 

Vulnerables Tortuga mora Testudo graeca 2021-2027 

En règim de 
protecció especial 

Sargantana balear Podarcis lilfordi 2021-2027 

Àguila calçada Hieraaetus pennatus 2009-2020 

Ratapinyada d'Escalera Myotis escalerai 2014-2020 

Ratapinyada de ferradura petita Rhinolophus hipposideros 2014-2020 

A les Illes Balears, s’hi troben aproximadament 1.750 espècies de plantes autòctones. Degut a 

l’aïllament geogràfic propi de ser una illa, a totes les illes, i lògicament a Mallorca, la evolució ha 

generat endemismes, és a dir, espècies o tàxons amb una àrea petita de distribució geogràfica i 

només localitzable en un lloc concret (torrent, barranc, illot, etc.). A totes les Balears hi ha un 

total de 173 plantes endèmiques de les quals 125 són a Mallorca. 

 
Figura 14.1: Endemismes vegetals a les Illes Balears (font: https://biodiversitatvegetal.wordpress.com). 

14.2. Platges  

Donat el rol central de les platges en el fet turístic balear es realitza una anàlisi concret de la 

situació d’aquests espais d’eminent component turística però que també són objecte de 

polítiques de conservació.  

Segons el PIAT, a Mallorca es comptabilitzen 244,37 ha de platges distribuïdes en 272 indrets28. 

El sistema territorial amb més superfície de platja és el de la Badies de Pollença i Alcúdia. El 

càlcul del rati de places permet apreciar que en dos sistemes el valor resultant es troba per sota 

dels 2 m2 la qual cosa indica un risc implícit de saturació. De fet, només en dos dels sistemes es 

superen els 5m2 per plaça (Badies de Pollença i Alcúdia i Migjorn). Pel que fa a ocupació, només 

s’arriba a un 25% de platges amb ocupació alta en dos sistemes territorials (península de Llevant 

i Litoral de Ponent) i en cap s’arriba al 30%. 

 
28 És probable que aquesta xifra no inclogui cales de menor entitat. En el portal web disfrutalaplaya.com 
a Mallorca hi consten fins a 326 platges. 
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Taula 14.4. Paràmetres de les platges segons els sistemes territorials de Mallorca (font: pròpia, a partir 

del PIAT Mallorca, 2020). 

Sistema Territorial 
S platges 

(m2) 
Places 
totals 

Ratio 
m2/plaça 

Nombre 
platges 

Amb 
ocupació 

alta 

% 
ocupació 

alta 

Badies de Pollença i Alcúdia 896.211 166.507 5,38 54 9 16,67 

Península de Llevant 371.176 168.886 2,19 45 12 26,67 

Migjorn 331.045 33.542 9,87 22 4 18,18 

Platja de Palma - Cap Blanc 238.141 118.994 2 10 2 20,00 

Litoral de Ponent 323.680 181.408 1,78 57 16 28,07 

Costa de Llevant-Sud 120.978 81.421 1,48 43 8 18,60 

Serra de Tramuntana 87.044 42.700 2,03 31 2 6,45 

Àrea Metropolitana 75.453 37.727   10 2 20,00 

Total 2.443.728 831.185 - 272 55 19,33 

 

14.3. Acords de custòdia del territori 

La Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears, ICTIB, és una organització sense afany 

de lucre constituïda al 2007 que promou la custòdia del territori. S’entén per custòdia del 

territori el conjunt d’estratègies i d’instruments que impliquen propietaris, gestors i usuaris del 

territori en la conservació i el bon ús dels valors naturals, paisatgístics i culturals, i que es 

materialitzen en acords voluntaris i privats entre propietaris, gestors o usuaris i el que 

s’anomenen entitats de custòdia. Els objectius i valors que figuren als acords connecten la 

conservació de la biodiversitat amb les pràctiques agràries i forestals respectuoses amb el medi. 

Quant a l’objectiu principal dels acords, el més estès és la conservació d’espècies de fauna (41%), 

seguit de la promoció de la gestió tradicional del territori (29%) i la conservació d’espècies de 

flora (14,5%). Pel que fa els valors principals que motiven els acords, els més comuns són les 

espècies incloses als Annexos de la Directiva Aus (41%), les varietats locals i/o pràctiques agràries 

tradicionals (17%), els hàbitats d’interès comunitari (16%), els hàbitats prioritaris (10%) i el valor 

paisatgístic (9%). La majoria dels acords són en terrenys on l’ús principal és el cultiu (73%), 

pastures (15%) i ús forestal (6%).  

 
Figura 14.2: Evolució dels acords de custòdia subscrits a les Balears (font: ICTIB). 

En l’actualització de 2020 es mostra un augment tant d’acords i hectàrees en custòdia, com 

d’entitats involucrades, amb un total de 144 acords a totes les Illes Balears, que representen 

11.304 hectàrees. Mallorca és la illa amb més entitats, acords i superfície amb acord de custòdia, 

amb 13 entitats de custòdia i 105 acords, que ocupen 8.585,6 ha. 
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14.4. Impost del Turisme Sostenible 

Des de l'1 de juliol de 2016, a totes les estades en allotjaments turístics de les Illes Balears s'aplica 

l'Impost del Turisme Sostenible. El fons monetari recaptat es destina a inversions orientades a 

compensar l'impacte territorial i ambiental del turisme. Fins a la data, l’àrea temàtica més 

beneficiada tant a nivell de nombre de projectes com de quantitat econòmica és la de medi 

ambient amb diferència respecte la resta. 

Taula 14.5. Projectes finançats per l’ITS per àrea temàtica i amb import associat (font: pròpia a partir de 

illessostenibles.travel). 

Àrea temàtica Nombre Imports (€) 

Medi ambient 66  17.210.555,70  

Turisme sostenible 13  9.120.397,15  

Patrimoni històric 6  1.226.859,19  

Formació - Ocupació 8  5.480.000,00  

Recerca Científica 15  356.000,00  

Lloguer Social 12   

Total 120  33.393.812,04  

 A continuació, a tall d’exemple, es mostren tres projectes ambientals finançats amb l’ITS: 

 Senyalització pla de vies ciclistes (370.678 €). 

 Adquisició finca es Canons per a l'ampliació del Parc Natural de Llevant (6.770.000 €). 

 Electrificació flota vehicles xarxa aigües públiques Manacor (310.970 €) i Valldemossa 

(36.905 €). 

14.5. Recursos d’ecoturisme i distintius ambientals vinculats a l’activitat turística 

Segons el web oficial de turisme de les Illes Balears, a Mallorca es comptabilitzen fins a 55 

recursos vinculats a l’ecoturisme i que es classifiquen en els tipus que s’indica a continuació: 

Taula 14.6. Recursos d’ecoturisme a Mallorca (font: pròpia, a partir del portal web oficial 

illesbalears.travel/ca/mallorca/). 

Tipus  Nombre 

Espais Naturals Protegits 10 

Finques Públiques 14 

Reserves Marines 6 

Observació aus (hides) 16 

Centres interpretació 9 

 Total 55 

Quant a segells o distintius ambientals a organitzacions i empreses, destaquen per una banda 

els reconeixements a nivell municipal i de l’altra empreses vinculades a l’activitat turística.  

Pel que fa a municipis, destaquen Alcúdia: declarat municipi ecoturístic (1992) i Escorca, 

reconegut amb el distintiu Biosphere Responsible tourism (2015). 

Pel que fa a empreses, hi ha una sobre una dotzena d’establiments turístics o empreses de 

serveis amb ecodistintius, que responen a tres tipus i que s’indiquen en la taula següent: 
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Taula 14.7. Ecodistintius o ecosegells a Mallorca segons tipus i localització (font: pròpia). 

Distintiu/ 
segell 

Nom Tipus Lloc/s 

Biosphere 
Responsible 
tourism 

Best House Best place Serveis d'allotjament turístic 
Alaró, Port de 
Pollença  

H10 Blue Mar (Boutique Hotel) Hotel Camp de Mar 

H10 Casa del Mar Hotel Santa Ponça 

H10 Punta Negra (Boutique Hotel) Hotel Costa d'en Blanes 

Ecoetiqueta 
UE 

Es Rivetó Hotels, AIE/ Sunwing 
Resort Bouganvilla 

Serveis d'allotjament turístic 
Cala Bona, Son 
Servera 

Turye sa/ es Bauló Petit Hotel Serveis d'allotjament turístic Can Picafort 

Travelife 
Sustainability 
Tourism 

BC Agency Touroperador Palma 

Intercruises Shoreside &Port 
Services 

Touroperador 
Varies localitats de 
Mallorca 

Heliexperiences Sortides en helicòpter Marratxí 

Yachtexperiences Sortides en iot Palma 

LifeExperiences Agència esdeveniments Palma 

14.6. Riscos naturals 

Dins del context del canvi climàtic (apartat 8), les principals amenaces que assetgen Mallorca 

quant a riscos naturals són els incendis forestals i els temporals amb risc d’inundació. 

Pel que fa al risc d’incendi, s’han presentat les dades a l’apartat 8.8 Danys deguts a incendis 

forestals. 

Pel que fa a temporals i inundacions, en l’apartat 8.5 s’ha analitzat la planificació existent al 

respecte. D’altra banda, en els darrers 20 anys s’han registrat tres episodis amb víctimes mortals: 

- 2007. Puigpunyent. 1 víctima mortal. 

- 2018. Temporal que afectà el Llevant de l’illa. L'aiguat provocà 13 morts i un desaparegut quan 

es produïren pluges de més de 200 l/m² a la conca del torrent de ca n'Amer, cosa que n’ocasionà 

el desbordament en diversos punts. 

- 2020. Temporal Glòria. 1 víctima mortal. 
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15. HERÈNCIA CULTURAL I TRADICIONS 

15.1. Base legislativa autonòmica en matèria cultural 

 Ley 6/1994, de 13 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares en 

materia de patrimonio histórico, de promoción sociocultural, de animación sociocultural, de 

depósito legal de libros y de deportes (BOCAIB núm. 159, de 29/12/1994). 

 Decreto 17/1997, de 30 de enero, de creación del Consejo Asesor Balear de Cultura (BOIB 

núm. 21, de 18/02/1997). 

 Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears (BOCAIB 

núm. 165, de 29/12/1998). 

 Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 03/04/2003). 

 Ley 15/2006, de 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears 

(BOIB núm. 152, de 28/10/2006). 

 Ley 19/2006, de 23 de noviembre, del sistema bibliotecario de las Illes Balears (BOIB núm. 

170, de 30/11/2006). 

 Decreto 61/2007, de 18 de mayo, de regulación del Registro Único de Fundaciones de la 

comunidad autónoma de las Illes Balears y de organización del ejercicio del protectorado 

(BOIB núm. 77 de 24/05/2007). 

 Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de 

intervenciones arqueológicas i paleontológicas de las Illes Balears (BOIB núm. 37, de 

12/03/2011). 

 Decreto 35/2011, de 11 de noviembre, del presidente de las Illes Balears, por el cual se 

confiere a las consejerías el ejercicio del protectorado de las fundaciones en el ámbito de la 

comunidad autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 176, de 24/11/2011). 

 Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la cual se regula el mecenazgo cultural, científico y de 

desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias (BOIB núm. 44, de 28 de marzo 

de 2015). 

 Decreto 48/2018, de 21 de diciembre, por el qual se aprueban los Estatutos de l'Institut 

d'Estudis Baleàrics. 

 Decreto 50/2018, de 21 de diciembre, por el qual se aprueban los Estatutos de l'Institut 

d'Indústries Culturals de las Islas Baleares. 

 Ley 18/2019, de 8 de abril, de salvaguarda del patrimonio cultural immaterial de las Illes 

Balears (BOIB núm. 43, de 13 de abril) 

 Decreto 38/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen los principios generales y 

normativa complementaria en materia de museos y colecciones museográficas de las Illes 

Balears. 

 Ley 2/2019, de 31 de enero, de delegación de competencias al Consell Insular de Mallorca 

de las facultades que, como administración gestora, ejerce ahora la Administración de la 

comunidad autónoma de las Islas Baleares en relación con el Museo de Mallorca. 

15.2. Patrimoni material 

El patrimoni material a Mallorca es divideix en Béns d'Interès Cultural (BIC) i Béns Culturals (BC). 

Segons la Llei de patrimoni, Bé d'Interès Cultural (BIC) és la figura de protecció regulada per la 

Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. Es tracta dels béns més rellevants i 

pot ser qualsevol immoble o objecte moble d'interès artístic, històric, paleontològic, 
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arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic, que hagi estat declarat com a tal per l'administració 

competent. També pot ser declarat, el patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments i zones 

arqueològiques, així com els llocs naturals, jardins i parcs, amb valor artístic, històric o 

antropològic, classificats en diverses categories: monument, conjunt històric, jardí històric, lloc 

històric, lloc d’interès etnològic, zona arqueològica, zona paleontològica. Els BC són béns mobles 

i immobles que -malgrat no tenir la rellevància dels BIC- tenen prou significació i valor per a 

constituir un bé a protegir singularment. El Consell de Mallorca disposa d’un visor en línia on es 

localitzen els BIC i els BC segons les categories abans assenyalades. La taula 15.2 indica que els 

municipis amb més béns protegits son Palma, Llucmajor i Manacor. 

Taula 15.1. Tipologies de BC i BIC (font: pròpia) 

Tipus de Béns d’Interès Cultural (BIC) Tipus de Béns catalogats (BC) 

Edificis fabrils Edificis residencials 

Edificis residencials Edificis comercials 

Edificis comercials Edificis d’ús públic 

Edificis d’espectacles Edificis fabrils 

Edificis institucionals Llogaret 

Edificis religiosos Possessions 

Arquitectura defensiva Edificis religiosos 

Senyals marítimes Construccions etnològiques 

Conjunts urbans Ponts 

Construccions etnològiques  

Camins  

Jardins  

Jaciments arqueològics  

Paratge pintoresc  

Creus de terme  

Taula 15.2. Distribució per municipis dels BIC i BC (Font: pròpia a partir del Ministeri de Cultura i IDE 

Mallorca). 

 Municipi Ministeri de Cultura % IDE Mallorca % 

Alaró 36 1,81 20 1,29 

Alcúdia 54 2,71 35 2,26 

Algaida  37 1,86 29 1,87 

Andratx 15 0,75 18 1,16 

Ariany 3 0,15 16 1,03 

Artà 66 3,32 47 3,04 

Banyalbufar 13 0,65 10 0,65 

Binissalem 3 0,15 10 0,65 

Búger 8 0,40 19 1,23 

Bunyola 4 0,20 16 1,03 

Calvià 59 2,97 42 2,71 

Campanet 14 0,70 7 0,45 

Campos 102 5,13 88 5,69 

Capdepera 65 3,27 28 1,81 

Consell 3 0,15 3 0,19 

Costitx 15 0,75 11 0,71 

Deià 18 0,90 24 1,55 
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Escorca 46 2,31 33 2,13 

Esporles 12 0,60 11 0,71 

Estellencs 5 0,25 5 0,32 

Felanitx 70 3,52 55 3,56 

Fornalutx 7 0,35 7 0,45 

Inca 29 1,46 22 1,42 

Lloret 14 0,70 12 0,78 

Lloseta 8 0,40 6 0,39 

Llubí  27 1,36 20 1,29 

Llucmajor 178 8,95 103 6,66 

Manacor 159 7,99 90 5,82 

Mancor de la Vall 6 0,30 6 0,39 

Maria de la Salut 7 0,35 8 0,52 

Marratxí 16 0,80 9 0,58 

Montuïri 23 1,16 20 1,29 

Muro 34 1,71 28 1,81 

Palma 220 11,06 141 9,11 

Petra 45 2,26 22 1,42 

Pollença 81 4,07 65 4,20 

Porreres 36 1,81 32 2,07 

Puigpunyent 19 0,96 13 0,84 

Sa Pobla 23 1,16 13 0,84 

Sant Joan 10 0,50 10 0,65 

Sant Llorenç 28 1,41 34 2,20 

Santa Eugènia 16 0,80 12 0,78 

Santa Margalida 50 2,51 33 2,13 

Santa Maria 10 0,50 14 0,90 

Santanyí 74 3,72 115 7,43 

Selva 18 0,90 11 0,71 

Sencelles 43 2,16 29 1,87 

Ses Salines 24 1,21 17 1,10 

Sineu 36 1,81 26 1,68 

Sóller 44 2,21 36 2,33 

Son Servera 24 1,21 21 1,36 

Valldemossa 28 1,41 37 2,39 

Vilafranca 4 0,20 8 0,52 

 Total 1989 100,00 1547 100,00 

15.3. Incidència i potencialitat del turisme cultural 

Tot i no ser un model de pes a les Illes Balears, el turisme cultural té una certa incidència, 

sobretot centrat en el turista cultural ocasional, és a dir, aquell que no té com a principal 

motivació del seu viatge la cultura, la història o el patrimoni de les Balears, però que acompleix 

alguna activitat cultural durant la seva estada. Segons alguns autors (Melis Gomila, L., 2021.) el 

perfil del turista que reben les illes no s’allunya del perfil del turista cultural, de manera que el 

turista convencional que visita les illes, pot considerar-se un “turista potencialment cultural”. 

Em aquest sentit, l’autor assenyala: “per aconseguir que aquest [el turista potencialment 

cultural] s’interessi per la cultura i el patrimoni, s’ha de posar en marxa mecanismes i accions 
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que siguin efectius durant el temps d’estada del turista, ja que és en aquest moment quan 

aquest decideix, de manera normalment improvisada, dur a terme una activitat cultural” 

(p.145). 

Taula 15.3. Comparativa entre característiques generals del turista cultural i el turista genèric de les Illes 

Balears (font: Melis Gomila, 202129). 

 

En relació a l’indicador “existencia de una lista de ejemplos de patrimonio cultural del destino y 

sus atracciones mas destacadas”, el portal www.illesbalears.travel del Govern Balear disposa 

d’un servei de buscador d’elements de patrimoni per categories: illa, municipi i tipus d’element 

(contempla una trentena de categories). En total, apareixen un repertori ampli i variat de fins a 

178 recursos patrimonials, amb la descripció, fotografies, localització (en l’aplicació de Google 

Maps) i dades de contacte, en quatre idiomes. A Mallorca, s’afegeix 16 recursos en l’apartat 

“festes i tradicions”, i 24 recursos en l’apartat “gastronomia”. 

 
Figura 15.1. Diagrama de recursos culturals en el portal web de turisme del Consell (font: Melis Gomila, 

2021)  

 
29 Melis Gomila, L. (2021). Museus i turisme cultural a les Illes Balears. Tesi Doctoral, UIB. 

http://www.illesbalears.travel/
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D’altra banda el Consell de Mallorca, dins del seu catàleg d’activitats culturals ofereix les 

anomenades “Rutes culturals per Mallorca” amb propostes de rutes amb empreses externes 

amb els preus indicats. S’ofereix, fins a 48 itineraris (24 per la part forana de Mallorca + 24 per 

Palma) que donen una visió completa dels temes proposats i amb una explicació a peu de 

monument. En la selecció de propostes s’ha tingut en compte el patrimoni més emblemàtic de 

l’illa, i els temes que més poden interessar la població mallorquina. 

15.4. Patrimoni arqueològic 

A partir del patrimoni arqueològic s’ha elaborat un fulletó explicatiu anomenat archeosites que 

concentra els jaciments més representatius de cada illa. D’altra banda el Consell de Mallorca, 

dins del seu catàleg d’activitats culturals ofereix les anomenades “Rutes patrimonials. 

Arqueologia de proximitat”, acostant de forma moderna i engrescadora els diferents jaciments 

i museus arqueològics de Mallorca. 

Taula 15.4. Rutes patrimonials. Arqueologia de proximitat de Mallorca (font: pròpia a partir del Consell 

de Mallorca). 

Municipi Ruta Notes 

Artà i Santa 
Margalida 

Ruta dels dòlmens de 

la badia d’Alcúdia 

Visita dels únics dòlmens conservats a Mallorca: Dolmen de 

Son Bauló (Can Picafort) i Dolmen de s’Aigua Dolça (Betlem). 

Manacor Un territori amb 

història 

Ruta pels elements més emblemàtics de la història de 

Manacor: jaciment de s’Hospitalet Vell, conjunt basilical de 

Son Peretó i Museu d’Història de Manacor. 

Artà Ses Païsses. La 

murada dels colosos 

Un dels jaciments més monumentals de l’illa determinat per 

la presència d’una gran murada del període balear, visita al 

Museu d’Artà on s’explica la història dels foners. 

Llucmajor Capocorb Vell. El 

poblat talaiòtic 

Poblat talaiòtic més important de l’illa i el nucli més poderós. 

Alcúdia Pol·lèntia. L’imperi 

arriba a Mallorca 

Ruta per la ciutat romana d’Alcúdia, Pol·lèntia, amb visita a la 

casa dels tresors, el fòrum i el teatre romà. 

15.5. Patrimoni immaterial: béns immaterials declarats per la Unesco i la llei 18/2019 

El 16 de novembre de 2010, el Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni 

Cultural Immaterial de la UNESCO va declarar “El cant de la Sibil·la” de Mallorca. 

La Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears 

va establir una triple categoria del patrimoni immaterial balear: 

a) Manifestacions comunes al conjunt de les illes, representatives d’una identitat 

compartida que el Govern de les Illes Balears reconegui com a Béns d’Interès Cultural 

Immaterial Compartit (BICIMCO). 

b) Manifestacions més representatives del patrimoni cultural immaterial de cada una de les 

illes que els consells insulars respectius declarin Béns d’Interès Cultural Immaterial (BICIM). 

c) Béns o les manifestacions que, tot i no tenir la rellevància que permetria declarar-los Béns 

d’Interès Cultural Immaterial, tenguin prou significació i valor per constituir un bé que s’ha 
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de protegir singularment, que els consells insulars30 respectius declarin com a Béns 

Catalogats Immaterials (BCI). 

La mateixa Llei, en la disposició addicional segona, assenyala que les manifestacions declarades 

Festes d’Interès Cultural mitjançant la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional 

de les Illes Balears, passin a tenir consideració de Béns d’Interès Cultural Immaterial (BICIM). Al 

cas de l’illa de Mallorca, apareixen les següents festes: 

Taula 15.5. Festes d’Interès Cultural a Mallorca declarades BICIM (font: CAIB). 

BICIM BOIB 

 Festa de Sant Antoni de sa Pobla (BOIB núm. 165, 10/11/2015) 

 Festa del Ball dels Cossiers d'Alaró (BOIB núm. 165, 10/11/2015) 

 Festa del Firó de Sóller (BOIB núm. 165, 10/11/2015) 

 Festa de Sant Joan Pelós de Felanitx (BOIB núm. 165, 10/11/2015) 

 Festa dels Cavallets de Felanitx (BOIB núm. 165, 10/11/2015) 

 Festa del Ball dels Cossiers de Manacor (BOIB núm. 165, 10/11/2015) 

 Festa del Sermó de l'Enganalla de Llucmajor (BOIB núm. 86, 07/07/2016) 

 Festa del Ball dels Cossiers de Montuïri (BOIB núm. 131, 20/10/2018) 

En aquests moments, el procés d’inventariar el patrimoni cultural immaterial de Mallorca s'ha 

iniciat amb les fitxes corresponents a la categoria de “activitats productives, processos i 

tècniques” a l'àrea del Pla de Sant Jordi de Palma. Per altra banda, el 2019 es va obrir una línia 

de subvencions a la mobilitat relacionada amb el patrimoni immaterial. 

15.6. Patrimoni immaterial: fires 

Les fires populars són un fet singular de Mallorca, tan pel seu arrelament com per la àmplia 

distribució a tota l’illa. En celebren la meitat dels municipis, concentrades en 5 mesos, a la 

primavera (de mitjans d’abril a primers de juny) i a la tardor (de primers de setembre a primers 

de desembre). Es mostren a la taula següent: 

Taula 15.6. Fires populars de Mallorca (font: pròpia a partir del Calendari de fires i mercats de les Illes 

Balears que elabora anualment la DG de Comerç i Empresa i https://firesifestesdemallorca.com). 

 Població Esdeveniment Dates31 

1.  Porreres Diada d’Agricultura Ecològica 14/04 

2.  Sta. Maria del Camí Sa Fira 28/04 

3.  Costitx Costitx en Flor 01/05 

4.  Son Carrió Fira Ramadera 12/05 

5.  Puigpunyent Fira ecològica artesana i pagesa 02/06 

6.  Son Servera Firó del medi ambient 02/06 

7.  Selva Fira de ses Herbes 09/06 

8.  Vilafranca Fira del Meló 03/09 

9.  Lloret de Vistalegre Fira des Sequer 07/09 

10.  Artà Fira agrícola i ramadera 09/09 

 
30 S’encomana als consells insulars la tasca de regular i impulsar aquesta salvaguarda, així com de donar a 
conèixer aquest patrimoni, fomentar-lo i investigar-lo. 

31 Figura la data de l’any 2019. 

https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do?ctrl=MCRST182ZI211241&id=211241
https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do?ctrl=MCRST182ZI214299&id=214299
https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do?ctrl=MCRST182ZI214301&id=214301
https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do?ctrl=MCRST182ZI214302&id=214302
https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do?ctrl=MCRST182ZI214298&id=214298
https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do?ctrl=MCRST182ZI214300&id=214300
https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do?ctrl=MCRST182ZI272148&id=272148
https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do?ctrl=MCRST182ZI280131&id=280131
https://firesifestesdemallorca.com/
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 Població Esdeveniment Dates31 

11.  Sóller Fira de la Mar 15/09 

12.  Lluc Fira Serra de Tramuntana 12-13/10 

13.  Llucmajor Fira Darrera 13/10 

14.  Felanitx Fira del Pebre Bord 20/10 

15.  Inca Fira de la Terra 20/10 

16.  Muro Fira de la Carabassa 03/11 

17.  Marratxí Fira de Tardor 03/11 

18.  Llubí Fira de la Mel 10/11 

19.  Pollença Fira de tardor 16-17/11 

20.  Caimari Fira de s'Oliva 16-17/11 

21.  Calvià Fira de feines de tardor des Capdellà 17/11 

22.  Sa Pobla Fira de l’arròs pobler i sa marjal 23-24/11 

23.  Mancor de la Vall Fira de la Muntanya i dels Esclata-sang 24-25/11 

24.  Montuïri Fira de la Perdiu 01/12 

25.  Sineu Fira de Sant Tomàs 08/12 
 

 
Figura 15.2. Fires de Mallorca (font: pròpia). 

15.7. Impost del turisme sostenible 

A Mallorca hi ha sis projectes de patrimoni històric amb finançament de l’impost turístic 

sostenible (ITS). Es tracta dels següents: 

 Dinamització, conservació i posada en valor de mercats i fires singulars (Mallorca i Balears). 

250. 000 eur. 

 Nova seu orquestra simfònica de les Illes Balears (Palma). 1.676.185 eur. 
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 Projecte de restauració del castell de Cabrera. 859.105 eur. 

 Recuperació del sistema hidràulic de la finca pública Galatzó (Calvià). 784.838 eur. 

 Rehabilitació dels trams de les murades d’Alcúdia. 442.020 eur. 

 Reordenació del Parc del Velòdrom (Palma). 80.000 eur.  
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16. MOBILITAT 

16.1. Introducció 

La mobilitat a Mallorca té una doble component, atès el fet insular, és a dir, hi ha la mobilitat o 

transport continent-illa (en avió o vaixell) i la mobilitat o circulació interior. En relació a aquest 

segon component, la geografia acadèmica del darrer quart del segle XX ha definit Mallorca com 

un únic conjunt urbà-metropolità. Dins aquest conjunt s’hi sol destacar el pes específic de Palma 

(es parlava de macrocefàlia) per bé que en els darrers anys s’ha tendit a una major dispersió de 

la urbanització per configurar el que es podria definir com una àrea urbana àmplia amb un centre 

principal i diversos centres secundaris. 

En aquest context, l’efecte del turisme atorga a la mobilitat un pes molt superior al que li 

correspondria per població. 

Entrant a les dades, l’illa de Mallorca presenta un índex de motorització elevat al qual 

contribueix decisivament el segment dels vehicles de lloguer. Al 2020, a les Balears hi havia 

788.506 vehicles a motor (segons l’IBESTAT i la Dirección General de Tráfico, DGT) que 

representa 895,9 vehicles por cada 1.000 habitants. Això encara és força més que els 684.714 

vehicles que hi havia al 2016. Llavors segons la DGT i en base als padrons per províncies, a les 

Balears hi havia 618,4 turismes per cada 1000 habitants en relació als 499,3 turismes per cada 

1000 habitants de la mitjana estatal, essent ja la província amb més turismes per càpita. Amb el 

fort increment experimentat en el període 2016-2020, la taxa de motorització de les Balears i 

per extensió de Mallorca, ha augmentat notablement. 

A tot això, la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, publicada al 

BOIB núm. 27, de 2 de març de 2019, encara que se centra en els gasos d’efecte hivernacle 

(CO2), assenyala la mobilitat com a principal causant de les emissions junt amb la producció de 

les centrals tèrmiques.  

16.2. Mobilitat continent-illa 

El 96,5% del turistes que arriben a Mallorca, ho fan en avió mentre que només un 3,5% ho fa en 

vaixell (Coll Ramis, 2016). Segons dades més recents, de 2019, el percentatge d’arribades en 

vaixell hauria crescut lleugerament fins a un 5,5% i posteriorment, per efecte del Covid-19, la 

diferència encara s’hauria escurçat més, amb un 84% i 16% respectivament, degut al fort 

impacte de la pandèmia sobre el transport aeri. 

Quant al conjunt d’arribades hi ha una gran diferència entre els períodes estivals i hivernals, 

sobretot pel que fa a trànsit aeri. El màxim es va assolir al 2019 amb una xifra superior als 2 

milions de persones arribades en avió al juliol, equivalent a una mitjana mensual de quasi 70.000 

persones/dia. En el mes de més baixa activitat, al gener, es registraren 414.000 persones 

arribades, que equival a unes 13.360 arribades/dia. Pel que fa a l’estada mitjana dels turistes 

arribats a Mallorca s’estima en 7,15 dies. 
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Taula 16.1. Arribades en avió i vaixell a Palma en el període 2020-2021 (font: pròpia a partir de 

l’IBESTAT). 

Any Arribades en avió (Palma) Arribades en vaixell (Palma)32 

2020 3.043.624 495.052 

2019 14.840.735 811.978 

 
Figura 16.1. Arribades en avió a l’aeroport de Palma en el període 2020-2021 (font: pròpia a partir de 

l’IBESTAT). 

Pel que fa a les arribades en vaixell són molt menors a les del transport aeri. El trànsit principal, 

un 59%, procedeix de la Península Ibèrica, mentre que el moviment procedent de la resta d’illes 

Balears aglutina el 37%. La distribució percentual pràcticament no va variar entre 2019 i 2020, 

abans i durant la pandèmia. 

16.3. Mobilitat interior de l’illa i modalitats de transport 

Pel que fa a la xarxa de carreteres, Mallorca disposa de 1770 km de xarxa viària que equival a 

quasi 2 km de carretera per cada 1000 habitants. Tal com indica la taula següent, el gruix de la 

xarxa viària el composen les “carreteres de la primària complementària” (resta de la xarxa 

d’interès general al marge de les vies de major capacitat, que constitueix, amb la xarxa primària, 

una xarxa que engloba tota l’illa) i les “carreteres secundàries” (vies que transcendeixen l’àmbit 

municipal).  

Taula 16.2. Xarxa de carreteres de Mallorca segons tipologia de les vies (font: pròpia, a partir del Pla 

director sectorial de Carreteres, 2009). 

  Longitud (km) Percentatge (%) 

Primària 352,8 19,9 

Primària complementària 551,4 31,2 

Secundària 593,08 33,5 

No principal 273,04 15,4 

TOTAL 1770,32  100 

Per entendre els fluxos de mobilitat en relació a l’activitat turística, cal fer notar que el 88% de 

les places hoteleres es concentren en tres sectors:  

a) Badia de Palma i extrem oest (Andratx). 

 
32 A Mallorca hi ha també el port d’Alcúdia que rep uns 250.000 passatgers/any (Ports de Balears, 2020) 
però cal dir que uns 200.000 d’aquests són procedents de Menorca amb la qual cosa, el seu pes total 
respecte el port de Palma és petit. 
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b) Sector Nord: Pollença- Alcúdia- can Picafort. 

c) Sector Llevant: cala Rajada- Porto Cristo- Porto Colom- Cala d’Or- Cala Llombards. 

No obstant, cal tenir en compte que els turistes que s’allotgen en hotels són el 68% i que en els 

darrers anys ha proliferat amb força l’oferta d’apartaments turístics (reglats i no reglats), una 

gran part d’ells en sòl rústic a les zones d’interior 

 
Figura 16.2. Distribució dels llits turístics a Mallorca (Font: Ruiz-Perez i Seguí-Pons, 202033). 

Pel que fa a les modalitats de transport utilitzades pels turistes a Mallorca, es representen en la 

figura següent: 

 
Figura 16.3. Modalitats de transport dels turistes (Font: pròpia, a partir del PDSMIB-2017). 

Com es pot veure a la figura, el vehicle privat (VP) i de lloguer (VLL) sumen el 28% dels 

desplaçaments. Cal dir que a Mallorca hi consten un total de 189 empreses de lloguer de 

vehicles.  

Per la seva banda, segons el Consorci del Transport de Mallorca hi ha 53 destinacions turístiques 

connectades a través de la xarxa de transport públic.  

 
33 Ruiz-Perez i Seguí-Pons. Transport Mode Choice for Residents in a Tourist Destination: The Long Road 
to Sustainability (the Case of Mallorca, Spain). Sustainability 2020, 12(22), 9480. 

33% 3% 25% 39%

Modalitats de transport dels turistes a Mallorca (2017)

TP (inclou discrecional i taxi) VP VLL Peu-Bici
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La gràfica següent mostra la distribució horària dels desplaçaments. S’observa el pic en la franja 

horària de 10.00 a 13.00 h, essent la franja de 10.00-11-00 la que registra més desplaçaments.  

 
Figura 16.4. Distribució horària dels desplaçaments de vehicles per franges horàries (Font: PDSMIB-

2017). 

16.4. Emissions atmosfèriques derivades del transport 

A nivell d’emissions de gasos GEH i contaminants, l’inventari d’emissions relatiu a Mallorca, 

conté les dades següents pel que fa als principals contaminants emesos i als tipus de transport: 

Taula 16.3. Emissions segons modalitat de transport a Mallorca, 2018 (font: pròpia a partir de l’Inventari 

d’emissions de contaminants a l'atmosfera de les Illes Balears). 

Contaminant Carretera Aeri Marítim TOTAL 

SOx (t) 10,58 418,95 9.769,56 10.199,09 

NOx (t) 5.357,72 10.954,40 33.817,56 50.129,67 

COVNM (t) 633,92 227,59 1.165,31 2.026,82 

CH4 (t) 84,22 15,62 123,20 223,04 

CO (t) 4.332,10 2.054,26 3.163,89 9.550,25 

Cr (kg) 210,37 5,98 234,69 451,04 

Cu (kg) 4.227,84 3,62 494,05 4.725,51 

Ni (kg) 773,14 0,06 10.297,11 11.070,31 

Pb (kg) 3.045,29 146,15 71,50 3.262,94 

PST (t) 517,20 100,91 2.137,69 2.755,80 

CO2 (kt) 1.976,13 1.556,52 1.346,69 4.879,34 

No es disposa dels valors atribuïbles al sector del turisme respecte de cada modalitat de 

transport però si que es pot afirmar que, pel que fa al transport marítim i aeri, la part majoritària 

es deu a l’activitat turística.  
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En els tres tipus de transport el principal gas emès és el CO2, expressat en kilotones (kt), amb la 

xifra més alta en el transport per carretera. Pel que fa al transport aeri destaquen les emissions 

d’òxids de nitrogen (NOx) mentre que en el cas del marítim són elevades les de NOx i també les 

d’òxids de sofre (SOx), de les quals una bona part són atribuïbles als creuers. De fet, tot i el poc 

pes del transport marítim en relació als altres dos, la seva contribució a la contaminació és molt 

alta la qual cosa indica que, a hores d’ara, constitueix un mitjà de transport, poc eficient i molt 

contaminant. 

 
Figura 16.5. Percentatge de cada contaminant en el conjunt de les emissions segons modalitat de 
transport (font: pròpia a partir de l’Inventari d’emissions de contaminants a l'atmosfera de les Illes 

Balears).  
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17. CONTROL DE L'ÚS DEL SÒL, PLANIFICACIÓ ESPECIAL I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC 

17.1. Introducció 

El principal instrument de planificació del desenvolupament turístic és el Pla d'Intervenció en 

Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT). El Consell de Mallorca en el ple de 9 de juliol de 2020 va 

aprovar definitivament el pla, publicat en el BOIB núm. 126 de 16 de juliol de 2020. 

17.2. Usos del sòl  

Segons la memòria del PIAT, el conjunt de superfícies artificials assoleix la xifra del 6,7% (usos 

urbans, industrials, miners i zones verdes artificials). Tanmateix, tal i com indica el propi pla si se 

li afegeixen aquelles relatives a les infraestructures la xifra podria arribar fins al 8,7%. En l’anàlisi 

d’usos del sòl del PIAT es subratlla que implicarà un canvi significatiu en les cobertes existents. 

 
Figura 17.1: Distribució dels usos i cobertes del sòl a Mallorca (Font: PIAT, 2020). 

17.3. Zonificació i controls vigents 

El Pla Territorial Insular de Mallorca en la seva versió de 2021, proposa en la seva normativa una 

limitació als creixements en sòls urbans i urbanitzables (ap. 4 de la norma 7):  

La densitat màxima dels nous creixements de sòl urbà, urbanitzable o apte per ser urbanitzat, 

inclosos els lligats a Àrees de Reconversió Territorial, destinat a ús residencial, turístic o mixt, 

serà de 60 hab/ha per a les zones turístiques, de 120 hab/ha a les zones no turístiques dels 

termes municipals de Palma, Inca i Manacor, i de 100 hab/ha a la resta de l'illa. En tots els 

casos cal descomptar per al còmput les superfícies destinades a sistemes generals. Així mateix 

la densitat mínima d’aquests nous creixements serà de 40 hab/ha. 

Per altra banda, a fi de redefinir el model turístic i acotar la configuració espacial, el PIAT proposa 

uns àmbits territorials per a l’ordenació: les zones turístiques, les zones residencials i les zones 

residencials-turístiques. A l’hora de concretar la nova ordenació, identifica diverses categories 

territorials entre les que destaca la detecció de zones turístiques “madures o saturades” (veure 

taques en vermell a la figura següent) i “resta de nuclis litorals turístics” (taronja). Igualment, 
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l’annex V del PIAT recull determinacions específiques per zones turístiques “madures o 

saturades”. 

 

 
Figura 17.2. Tipus de nuclis segons la incidència de les estades turístiques en habitatges (ETH) (Font: IDE 

Mallorca). 

Pel que fa a limitació de places, a tota l’illa s’estableix la densitat global màxima de població 

turística en 25 places turístiques/ha de sòl urbà i sòl urbanitzable o apte per urbanitzar d’ús 

residencial, turístic o mixt. En paral.lel, s’especifiquen les densitats màximes en funció de l’àmbit 

territorial d’ordenació. 

Taula 17.1. Limitacions de places turístiques a Mallorca en funció de l’àmbit territorial (font: pròpia, a 

partir del PIAT, 2020). 

Àmbit territorial Definició Densitat permesa 

Zones Turístiques 

(ZT) 

Àrees de desenvolupament urbà i el seu entorn 

d’influència on l’ús turístic és prioritari i està 

generalitzat, de manera que es troben estretament 

lligades a l’activitat turística, sense perjudici de la 

Varia en funció de cada 

zona. Varia entre 30-

120 (places/ha). 
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Àmbit territorial Definició Densitat permesa 

seva compatibilitat amb l’ús residencial en la 

mateixa zona. 

Veure annex III de la 

normativa del Pla. 

Zones residencials 

tipus 1 (ZR1) 

Àrees destinades principalment a habitatge de 

primera residència de la població. Formades per 

totes les zones residencials que no es trobin en la 

subcategoria ZR2. 

6 places 

turístiques/hectàrea 

Zones residencials 

turístiques tipus 2 

(ZR2) 

Àrees destinades principalment a habitatge de 

segona residència amb eventual presència d’usos 

turístics. Inclou 14 àrees costeres. 

12 places 

turístiques/hectàrea 

 

Mentre els plans generals d’ordenació de cada municipi s’adapten a les previsions del PIAT, es 

proposa regular els usos turístics a partir de les densitats indicades en la taula següent: 

Figura 17.3. Paràmetres de regulació per als municipis fins l’adaptació del planejament al PIAT (font: 

PIAT).

 

El PIAT també estableix limitacions quant a places d’aparcament per zones turístiques i platges 

aïllades. 

Taula 17.2. Limitacions d’aparcament en zones turístiques i platges aïllades de Mallorca (font: pròpia, a 

partir del PIAT, 2020). 

Àmbit 

intervenció 

Ús Criteri Annex PIAT 

Aparcament en 

Zones Turístiques 

i Zones 

Turístiques - 

Residencials 

Turístic 1 plaça ap./8 places allotjament  

1 plaça ap./ 4 places allotjament 

Annex III 

Residencial Majoria: 1 plaça/ habitatge. 4 

excepcions: 4.5.2, 5.1, 5.2 i 

ZR.2.10: 2 places/ habitatge 

Annex III  

Usuaris 15 m2/usuari 
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Aparcament en 

platges aïllades 

Aparcament 1 plaça aparcament/ 4 usuaris Annex VI: aplicable a 16 platges 

d’Alcúdia, Andratx, Artà, Calvià, 

Felanitx i Manacor 

Font: pròpia, a partir del PIAT. 

Addicionalment, els municipis i el propi Consell de Mallorca poden implementar criteris de 

limitació d’accés a zones que considerin que presenten risc de massificació. Dos exemples 

d’aquestes limitacions a nivell municipal són: 

 Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca. Control de l’accés de 

vehicles a la península de Formentor: entre 15 de juny i 15 de setembre, de 10.00 a 19.00 

hores, només es pot accedir en transport públic, a peu o en bicicleta. 

 Municipi de Campos. Aparcament apartat de la costa destinat a usuaris de les platges de ses 

Covetes; Ses Covetes i l’aparcament s’enllacen amb un bus llançadora. 

17.4. Erosió i pèrdua de sòl 

Segons l’informe de conjuntura de l’Estat del medi ambient (2016-2017) a les illes Balears, un 

94,9% de la superfície és erosionable (la superfície restant són cobertes artificials i làmines 

d’aigua). El percentatge que presenta una erosió greu o molt greu és el 3,87%, unes 19.200 ha. 

L’informe indica una tendència a l’alça de l’erosió comparant amb dades de 2003 i 2016. 

No es disposa de dades de com l’activitat turística incideix en aquests processos erosius. 

Tanmateix, el Pla territorial Insular de Mallorca ha cartografiat les àrees de prevenció del risc 

d’erosió. Com mostra la figura següent, es concentren a la banda oest i nord-oest (serra de 

Tramuntana) i el nord-est. 

 
Figura 17.4. Àrees de Prevenció del risc d’erosió determinades pel PTI (Font: IDE Mallorca). 
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18. SATISFACCIÓ I COMPORTAMENT DELS VISITANTS 

18.1. Introducció. Satisfacció dels visitants 

Per analitzar el nivell de satisfacció dels visitants i turistes en relació a la seva visita a Mallorca 

s’ha utilitzat la informació disponible al Baròmetre turístic Illes Balears 2016 – Illa de Mallorca – 

que recull el resultat de 1692 enquestes. S’ha utilitzat el resultat de l’índex de satisfacció global 

que es mesura en una escala de 0 a 100 en base a 5 components principals: 

• Component “Bàsic de la destinació”. 

• Component “Sol i Platja amb encant”. 

• Component “Cultura-Natura-Ambient nocturn”. 

• Component “Socialització”. 

• Component “Necessitats especials”. 

Pels visitants a Mallorca aquest índex obté un valor de 84,4 i un 11,3% dels turistes tenen 

intenció de repetir en els propers 2-3 anys. En aquest sentit, és fonamental conèixer la taxa de 

repetició dels visitants ja que es pot considerar un indicador bastant fidel de la satisfacció dels 

visitants amb el destí. En aquest sentit, la figura següent mostra que, sobre el total de visitants 

de Mallorca en aquell any, un 79,9% dels visitants ja havien estat a Mallorca. 

 
Figura 18.1. Percentatge de turistes que havien estat o no abans a Mallorca (font: pròpia a partir del 

Baròmetre turístic Illes Balears 2016 – Illa de Mallorca). 

També es pot utilitzar com a indicatiu el nombre de vegades que han visitat Mallorca els turistes 

els últims 5 anys. La Figura 18.2figura següent mostra que un 70,3% dels visitants enquestats ja 

havien estat a Mallorca en altres ocasions els últims 5 anys (suma de 2 o 3 més 4 o +). 

79,9

20,1

Has estat abans a Mallorca?

Si

No



Informe de conjuntura de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de Mallorca en l’àmbit del turisme 

 

LA LLENA ambiental       118/139 

 

 
Figura 18.2. Número de cops que els turistes han visitat Mallorca els últims 5 anys (font: pròpia a partir 

del Baròmetre turístic Illes Balears 2016 – Illa de Mallorca). 

Pel que fa a nombre de queixes presentades pels turistes no s’ha trobat informació específica 

sobre el nombre de queixes però, en canvi, s’ha obtingut informació de les principals queixes 

recollides per part dels turistes. La figura següent mostra el percentatge de turistes enquestats 

als quals els van molestar diferents situacions proposades a l’enquesta. Del total de situacions, 

les que més insatisfacció van genera van ser els nivells de preus fora de l’hotel amb un 61,6% 

dels enquestats i l’excés de gent i trànsit amb un 56,6%. 

 
Figura 18.3. Percentatge d’usuaris que han tingut insatisfacció per a les diferents situacions exposades 

(font: pròpia a partir del Baròmetre turístic Illes Balears 2016 – Illa de Mallorca). 

18.2. Salut, seguretat i seguretat dels visitants 

Pel que fa a la salut i seguretat dels visitants, un aspecte a estudiar són les defuncions de turistes 

a Mallorca. Amb les dades disponibles a IBESTAT s’ha fet una aproximació als turistes morts a 

l’illa considerant els morts a Mallorca que resideixen a altres comunitats autònomes i a 

l’estranger com a turistes. 

Segons la taula i la figura següents en el període 2015-2020 els morts a Mallorca residents a 

altres comunitats autònomes va variar entre 48 i 71 morts/any i 41 i 237 morts/any pels 

residents a l’estranger. En general, del total de morts amb residència fora de les Illes Balears, la 

majoria són residents a l’estranger, la qual cosa és lògica ja que hi ha molts més turistes 

29,30%

43,40%

26,90%

Núm. vegades en els últims 5 anys

1

2 o 3

4 o +
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estrangers que d’altres comunitats autònomes. Això no val pel 2020, any en què l’arribada de 

gent resident a l’estranger es va reduir molt degut a la pandèmia i les dures restriccions a 

l’entrada de visitants a les Illes Balears. 

Taula 18.1. Recull de morts a Mallorca residents a altres comunitats autònomes i l’estranger pel període 

2015-2020 (font: pròpia a partir de l’ IBESTAT). 

Residència 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Altres CCAA 48 54 71 47 70 65 

Estranger 209 237 215 232 193 41 

Total 257 291 286 279 263 106 

 

 
Figura 18.4. Nombre de morts residents fora de Mallorca pel període 2015-2020 (font: pròpia a partir de 

l’ IBESTAT). 

També és interessant observar les estadístiques referents a les altes als hospitals. L’IBESTAT 

conté dades sobre altes i estades als hospitals de les Illes Balears (general de tota la comunitat 

autònoma) de no residents a les Illes Balears que es mostren a la següent figura. 

 
Figura 18.5. Proporció dels principals motius pels que els turistes han visitat hospitals sobre el total 

d’altes i estades de persones residents fora d’Espanya als hospitals de les Illes Balears (font: pròpia a 
partir de l’ IBESTAT). 

De les 6.946 altes i estades als hospitals per part de turistes, un 23% són per lesions i 

enverinaments, un 14% malalties de l’aparell digestiu, un 13% per símptomes i signes anormals 

no específics (mal de gola, mal abdominal...) i un 12% per malalties del sistema respiratori, entre 

altres. 



Informe de conjuntura de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de Mallorca en l’àmbit del turisme 

 

LA LLENA ambiental       120/139 

 

18.3. Qualitat de l’experiència i serveis 

Al Baròmetre turístic Illes Balears 2016 – Illa de Mallorca – una de les preguntes específiques, i 

d’interès fonamental, és la valoració dels motius pels que es visita Mallorca i la valoració dels 

seus atributs. Això es mostra a taula següent, amb la valoració dels motius en una escala sobre 

5, i la valoració dels atributs de Mallorca, en una escala sobre 10. 

Taula 18.2. Valoració dels motius i atributs dels turistes per visitar Mallorca (font: pròpia a partir del 

Baròmetre turístic Illes Balears 2016 – Illa de Mallorca). 

Motiu de visita 
Valoració 

(0-5) 
 Atributs 

Valoració 

(0-10) 

Platges 4,4  Clima 8,2 

Clima 4,4  Platges 8,2 

Paisatges 4,3  Paisatges 8,1 

Tranquil·litat 4,1  Tranquil·litat 7,9 

Cuina local 4,1  Cuina local 7,9 

Pobles/ciutats interessants 4,0  Pobles/ciutats interessants 7,8 

Estil de vida local 4,0  Estil de vida local 7,8 

Allotjament 3,9  Facilitat accés a la destinació 7,7 

Facilitat per a contractar la 

destinació 
3,9 

 Qualitat / Claredat per obtenir 

informació... 
7,6 

Facilitat accés a la destinació 
3,9 

 Facilitat per a contractar la 

destinació 
7,6 

Activitats culturals, museus, 

festivals... 
3,8 

 Vacances que s’ajusten al meu 

pressupost 
7,5 

Viatge que s’ajustava al pressupost 3,8  Seguretat 7,5 

Seguretat 3,7  Netedat / Neteja 7,4 

Qualitat/Claredat per obtenir 

informació... 
3,7 

 Allotjament 
7,4 

Ambient nocturn 3,7  Activitats i esports a la natura 7,3 

Netedat/Neteja 
3,6 

 Presència de compatriotes en la 

destinació 
7,3 

Activitats i esports a la natura 
3,6 

 Activitats culturals, museus, 

festivals... 
7,3 

Presència de compatriotes en la 

destinació 
3,5 

 Ambient nocturn 
7,2 

Anar de compres / Oferta 

comercial 
3,4 

 Existència de facilitats per a 

infants 
7,1 

Presència d’amics / familiars a la 

destinació 
3,4 

 Existència de facilitats per a gent 

major 
7,1 

Ja conec la destinació 
3,3 

 Anar de compres/ Oferta 

comercial 
7,0 

Facilitats per a gent major 3,2  Accessibilitat (Discapacitats) 6,8 

Facilitats per a infants 
3,1 

 Presència d’amics / familiars a la 

destinació 
6,3 

Tal com es pot veure a la taula els principals motius per visitar Mallorca són les platges, el clima, 

els paisatges i la tranquil·litat. Per altra banda, els atributs de Mallorca més ben valorats són per 

aquest ordre; el clima , les platges, els paisatges i la tranquil·litat. És destacable que els 7 motius 
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per visitar Mallorca més ben valorats per part dels turistes, coincideixen amb els 7 atributs més 

ben valorats (Clima, platges, paisatges, tranquil·litat, cuina local, pobles/ciutats interessant i estil 

de vida), cosa que és útil també com a indicador de la satisfacció dels visitants atès que, podem 

considerar que, els motius o expectatives per visitar Mallorca coincideixen la percepció final del 

viatge. Per contra, els atributs més mal valorats són anar de compres/ oferta comercial (7,0), 

l’accessibilitat (6,8) i la presència d’amics/ familiars a la destinació (6,3).  

19. SEGURETAT SANITÀRIA 

19.1. Introducció 

La seguretat sanitària es considera que és el conjunt d’actuacions i/o mesures aplicades per 

alguna autoritat sanitària per prevenir, mitigar, controlar o eliminar un esdeveniment que origini 

riscos que afectin la salut de la població.  

En l’actualitat, el gran repte en seguretat sanitària a nivell mundial és la pandèmia COVID-19, 

virus que va ser notificat per primer cop a Wuhan (Xina) el 31 de desembre de 2019 i que, a 

través de diferents mutacions, es manté actiu a tot el món.  

19.2. Gestió del COVID-10 

Per fer front al virus COVID-19 les institucions governamentals han pres un seguit de mesures i 

protocols. En el cas de les Illes Balears, el Servei d’Epidemiologia del GOIB ha redactat una 

Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la COVID-19, protocols de notificació de 

brots, protocols de notificació de cas i resums setmanals amb les dades actualitzades de COVID-

19 a les Illes Balears, entre altres. 

Per altra banda, l’IBISALUT disposa de diferents mitjans i aplicacions per resoldre dubtes i 

compartir informació amb els pacients i població en general: 

 Telèfon per qualsevol dubte sobre la COVID-19: Infocovid 900 100 971 

 Telèfon per a qualsevol dubte sobre COVID-19 en població de 0-18 anys: Infocovid pediàtric 

900 700 222 

 Informació i sol·licitud del Certificat COVID digital de la Unió Europea (CCD-UE) 

 Sol·licitud d’una prova diagnòstica (BITCITA AUTORASTREIG) 

 Consells de salut segons l’exposició a la COVID-19 

 Test ràpids d’autodiagnòstic per al SARS-CoV-2 

 Vaccí contra la COVID-19 

 Aplicació mòbil App Radar COVID 

 Mesures de seguretat en els centres sanitaris 

 Ús correcte de la mascareta 

 Pacients crònics i persones majors vers la COVID-19 

 Exercicis de rehabilitació dirigits a pacients amb COVID-19 

 Informació sobre gestió emocional i consells per dormir bé 

 FAQS 

 Infografies i fulletons digitals temàtics sobre la COVID-19 

Pel que fa a dades recollides, l’IBSALUT disposa d’un visor de dades diàries per cada illa, municipi 

i Zona Bàsica de Salut (ZBS) on s’informa de dades com: casos confirmats, incidència a 7 dies, 

incidència a 14 dies (també per grups d’edat), casos per sexe, morts per mes/any, morts a 

residència i dosis de la vacuna administrades (diferenciant primera i segona dosi), entre altres. 

https://www.caib.es/sites/epidemiologia/es/coronavirus_2019-ncov/
https://www.ibsalut.es/coronavirus-covid-19
https://www.ibsalut.es/certificatcoviddigitaleu
https://autorastreigcovid.ibsalut.es/autorastreigcovid/cuestionario-reservar-cita;lang=ca
https://www.ibsalut.es/apmallorca/ca/professionals/publicacions/consells-de-salut/covid-19
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3978-que-heu-de-saber-sobre-els-tests-rapids-d-autodiagnostic-per-al-sars-cov-2-causant-de-la-covid-19
https://www.ibsalut.es/pla-de-vaccinacio-contra-la-covid-19
http://www.caib.es/sites/radarcovid/es/radar_covid/?campa=yes
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3820-recuperam-l-activitat-programada-als-nostres-centres-sanitaris
file://///192.168.1.231/Arxius%20i%20documents/000.%20info%20mallorca/•%09Ús%20correcte%20de%20la%20mascareta
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3786-com-puc-gestionar-la-meva-malaltia-cronica-durant-el-confinament-per-la-crisi-sanitaria-de-la-covid-19
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8YMPkYPY7O_uI5RjRNSKs4Td86_yh5QU
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3768-com-puc-gestionar-les-emocions-durant-el-confinament-per-la-crisi-sanitaria-de-la-covid-19
https://www.ibsalut.es/ca/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3803-consells-per-dormir-be-no-dorm-be-tenc-insomni
https://www.caib.es/sites/faqs-covid/es/portada/?campa=yes
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/carteles_para_imprimir/
https://www.ibsalut.es/coronavirus-covid-19/situacio-actual-de-la-covid-19-a-les-illes-balears
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Figura 19.1. Visor de dades COVID a les Illes Balears (Font: IBSALUT). 

Taula 19.1. indicadors de seguiment del covid-19 a Mallorca a 12 de gener de 2022 (font: IBSALUD). 

Indicadors Resultats 

Núm. de a casos confirmats al dia a l’illa de Mallorca 125.132 

Núm. de morts acumulats 891 (27% en residències) 

Nous casos per cada 100 k els últims 7 dies 967 (a data d’11 de gener de 2022) 

Taxa d’infecció durant els últims 7 dies 37,45% 

Capçals d’UCI utilitzats a Mallorca 62 (a data de 5 de gener de 2022) 
 

Infraestructura sanitària a les Illes Balears 

Donada l’afluència de turistes de tot el món a les Illes Balears, s’ha dotat aquest destí turístic 

amb un procediment de seqüenciació més sofisticat i segur front al d’altres territoris. El servei 

de Microbiologia de l'hospital de referència de Son Espases, en concret, la Unitat de Genòmica 

Microbiana, es va dotar de material per a dur a terme aquestes recerques. Aquest laboratori 

desenvolupa una important tasca a l'hora d'identificar, detectar i aïllar noves variants i ceps del 

Sars-CoV-2 (COVID-19) sent un dels pocs d'Espanya que disposa de tecnologia ThermoFisher, 

que detecta variants i troncs del Sars-CoV-2 diferents als habituals. Així, les Illes Balears ha estat 

un dels primers territoris espanyols on s'ha detectat de manera precoç la presència de variants 

del Sars-CoV-2: la brasilera (P1), la sud-africana, nigeriana (B.1.525) i la novaiorquesa (B.1.526). 

19.3. Gestió del Covid-19 en relació al turisme 

Quant a l’atenció del turista o visitant, cal esmentar que l’Agència Estratègica Turística de les 

Illes Balears (AETIB) ha establert uns protocols i recomanacions per a un turisme segur a les illes: 

A. Circuit de derivació a un hotel pont 

Per a oferir una atenció sanitària adequada a les Illes Balears, garantir la protecció de la salut 

pública i prevenir la propagació del COVID-19, a cada illa, s'han habilitat els anomenats “hotel 

pont”. Els hotels pont són establiments hotelers que s'han adaptat per aïllar casos sospitosos o 

confirmats de COVID-19, amb simptomatologia lleu o asimptomàtics i per a la quarantena dels 

http://safetourism.illesbalears.travel/
http://safetourism.illesbalears.travel/
http://illes-balears-cms-publications.s3.eu-west-1.amazonaws.com/COVID/gestion_covid_pobturistica_hoteles_puente_ca_de.pdf
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seus contactes, i que no disposin d'una llar amb les condicions apropiades. Els “hotels pont” 

compten amb un protocol establert per a atendre aquestes persones. 

B. Assegurança COVID34 

El GOIB, mitjançant AETIB, ha posat a disposició dels turistes una pòlissa d’assegurances 

d’assistència mèdica durant el viatge (mesura gratuïta pel turista). 

La pòlissa posa a disposició dels assegurats: servei d’intèrpret; despeses derivades del transport 

al lloc de residència de l’assegurat després de la COVID-19; despeses derivades de la repatriació 

per defunció al lloc d’origen de l’assegurat després de la COVID-19; despeses derivades de la 

prolongació de l’estada de l’assegurat a causa d’aïllament o de quarantena motivada per la 

COVID-19. Al seu torn, el turista disposa d’un servei gratuït d’atenció en diferents idiomes 

(català, castellà, anglès, alemany, francès, italià i portuguès). 

C. Seguretat en destí 

Entorn laboral i de serveis 

La prioritat durant el procés de reactivació de l'activitat turística és la protecció de la salut dels 

ciutadans, i en particular, de les persones treballadores que donaran cobertura als serveis oferts 

als turistes. Amb l'objectiu de prevenir al màxim la propagació del Covid-19, s'han elaborat i 

actualitzat diverses Guies de protocols d’actuació que engloben a tots els sectors de la cadena 

de valor turística: allotjaments turístics, restauració, comerç, transport discrecional i lloguer 

vacacional. Amb tot, el seguiment del compliment de les mesures sanitàries anirà acompanyat 

dels sistemes d'inspecció, suport, informació i assessorament del GOIB en les activitats que 

componen el sector turístic, definint noves estratègies basades en l'experiència, formació sobre 

nous riscos i homogeneïtat de criteris. 

Entorns de treball segur 

Per disposar d’uns serveis turístics segurs, a més de donar compliment a les mesures de 

prevenció, la Comissió de Treball de Reobertura Turística de les Illes Balears ha acordat permetre 

la realització de proves diagnòstiques d'infecció aguda a les persones treballadores, complint 

amb els requisits i termes que determini l'autoritat sanitària. 

D. Xarxa de punts COVID-exprés per residents i centres autoritzats Test COVID per Turistes 

El Servei de Salut compta amb una xarxa de punts COVID-EXPRÉS en els quals els residents poden 

sotmetre's al test d'antígens a la seva arribada sense necessitat de reservar cita. A Mallorca 

trobem els següents: 

COVID EXPRÉS SON DURETA. C. Andrea Doria, 55 · Palma De dilluns a diumenge de 8.00 a 19.30 h 

COVID EXPRÉS INCA. Museu del Calçat, Av. G. Luque · Inca De dilluns a diumenge de 8.00 a 19.30 h 

COVID EXPRÉS MANACOR. Via Palma, 140 · Manacor De dilluns a diumenge de 8.00 a 19.30 h 

Per als turistes, es disposa d’una llista de centres autoritzats per a la realització de proves PCR i 

d'antígens per si el visitant necessita realitzar una prova PCR o d'antígens per a retornar al país 

o regió d'origen. 

 
34 Mesura vigent entre 13 d’agost i 31 de desembre de 2021. 

http://illes-balears-cms-publications.s3.eu-west-1.amazonaws.com/COVID/TXT_RACE_COVID_SAFETOURISM_CA.pdf
http://illes-balears-cms-publications.s3.eu-west-1.amazonaws.com/COVID/Centros_autorizados.pdf
http://illes-balears-cms-publications.s3.eu-west-1.amazonaws.com/COVID/Centros_autorizados.pdf


Informe de conjuntura de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de Mallorca en l’àmbit del turisme 

 

LA LLENA ambiental       124/139 

 

19.4. Recursos sanitaris a les Illes Balears 

Les Illes Balears compten amb 7 hospitals públics de gestió pròpia i 2 hospitals integrats en la 

xarxa pública a través d'un conveni singular (l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Creu Roja, 

tots dos, a Palma) i 13 hospitals privats. En total, els hospitals públics de Balears compten amb 

2.042 llits disponibles, 66 quiròfans, 31 box de reanimació, 32 box d'exploració i 110 box 

d'urgències. 

En aquests centres es dona una assistència sanitària integral als pacients amb una necessitat 

assistencial urgent o especialitzada a través dels més de 18.000 professionals sanitaris i no 

sanitaris que formen part de la xarxa pública hospitalària. Els hospitals d'Illes Balears compten 

amb 2.300 facultatius especialistes, 4.100 infermeres i 3.000 auxiliars d'infermeria. 

Aquests recursos donen servei diàriament a més de 1.300 urgències en les 4 illes i una mitjana 

de més de 1.300 operacions a la setmana. Els hospitals tenen un percentatge d'ocupació del 

80%, amb una estada mitjana de 6,5 dies i un índex de mortalitat del 3,47%. 

A escala territorialitzada, el Servei de Salut compta amb una àmplia xarxa de centres de salut i 

unitats bàsiques de salut que conformen l'Atenció Primària que ofereix atenció mèdica per 

especialista en medicina de família, consulta de pediatria i consulta d'infermeria, atenció 

domiciliària, a pacients crònics, o promoció de la salut entre altres. 

Les Illes Balears compten amb 58 centres de salut repartits pel territori de les 4 illes, dels quals 

34 tenen servei d'urgències les 24 hores i 104 unitats bàsiques de salut (punts d'atenció més 

reduïts que els centres de salut). En aquests, hi treballen prop de 3.500 professionals sanitaris i 

no sanitaris, dels quals 375 facultatius especialistes i més de 1.100 infermeres. 

La sanitat de titularitat privada, per part seva, atén el 40% de l'activitat assistencial a les Illes. Es 

dedica a l'atenció sanitària de residents i turistes. Compta amb 13 hospitals amb 1.386 llits i més 

de 5.000 professionals sanitaris. Aquest sistema sanitari privat disposa de 37,0 equips d'alta 

tecnologia per cada milió d'habitants, en comparació amb 29,8 de mitjana espanyola. El temps 

d'espera en urgències és inferior als 30 min. 

19.5. Qualitat assistencial 

Atès que la qualitat percebuda pels usuaris és un element determinant en el resultat de l’atenció 

sanitària, la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i el Servei de Salut ha establert un 

sistema de recollida d’informació comú per a tota la xarxa sanitària pública de les Illes Balears.  

Han estat publicats una part dels resultats obtinguts en l’estudi de satisfacció de pacients. Són 

els següents35: 

 
35 Amb requadre vermell es ressalten els hospitals de Mallorca. 

https://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/enquesta_de_satisfaccio_de_pacients-38100/
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Figura 19.2: valoració dels pacients (Font: Conselleria de Salut, Família i Benestar Social). Nota: centres 
assistencials en verd, han obtingut una puntuació per damunt de la mitjana; en groc dins de la mitjana; 

en color vermell, un 5% inferior de la mitjana. 

Quant a la qualitat assistencial i en concret, a la percepció dels usuaris, cal referir-se a una 

enquesta de satisfacció realitzada pel Servei de Salut de juny de 2013 a maig de 2014, als usuaris 

dels set hospitals públics de les Illes Balears: els quatre de Mallorca (Hospital Universitari Son 

Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital Comarcal d’Inca, Hospital de Manacor) i de la resta d’illes 

(Hospital General Mateu Orfila de Menorca, Hospital Can Misses d’Eivissa, i Hospital de 

Formentera) i a altres dos de Mallorca integrats a la xarxa hospitalària pública (Hospital de Creu 

Roja i Hospital Sant Joan de Déu). Es van fer 3.964 enquestes per correu e- o via telefònica entre 

https://www.ibsalut.es/actualitat/noticies-per-a-la-ciutadania/1558-prop-del-90-dels-usuaris-recomana-els-hospitals-de-la-xarxa-hospitalaria-publica
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pacients que havien visitat l’especialista o havien estat donats d’alta després d’una estada 

hospitalària.  

Els resultats de l’enquesta, en una escala de 0 a 5, van concloure amb un grau de satisfacció 

general dels usuaris molt alt, amb un 4,4 de mitjana. Encapçalaven la llista de satisfacció 

l’Hospital de Formentera (4,8), l’Hospital de Creu Roja (4,5) i l’Hospital Sant Joan de Déu (4,5). 

L’atenció rebuda dels diferents professionals que treballen en l’àmbit de la salut era un dels 

aspectes més ben valorats pels pacients, concretament: el personal d’infermeria (4,8), 

fisioteràpia (4,8) i medicina (4,7). Per centres, hi destaca la màxima valoració atorgada al 

personal d’infermeria i fisioteràpia de l’Hospital de Creu Roja (4,9) i el personal mèdic de 

l’Hospital Can Misses (4,8) i l’Hospital de Manacor (4,8). 

Pel que fa a la valoració de la informació rebuda, els usuaris puntuaven amb un 4,3 la relacionada 

amb les proves diagnòstiques i la presa de medicaments. Cal dir que la valoració pel que fa a 

l’Hospital de Formentera era d’un 4,9. L’avaluació d’altres tipus d’informació, com ara hàbits de 

conducta o exercici, es puntuava amb un 4,2 i 4,1, respectivament. 

Amb relació a les consultes, el més valorat pels pacients era l’atenció rebuda, amb una puntuació 

mitjana de 4,4. Els centres més valorats eren l’Hospital de Formentera (4,8), l’Hospital de 

Manacor (4,5) i l’Hospital Can Misses (4,5). I pel que fa al temps d’espera a la consulta, els usuaris 

ho puntuaven amb un 4,0. 

Pel que fa a valoració de les sales d’operacions, les persones enquestades donaven una 

puntuació de 4,4 a la informació rebuda pels familiars del pacient i un 4,6 a la rebuda fins arribar 

a la sala d’operacions. A més, el 74,3 % assegurava que va rebre un informe amb tota la 

informació sobre l’alta hospitalària en deixar el centre. Aquest percentatge s’elevava al 85,7 % 

a l’Hospital de Formentera i al 84,8 % a l’Hospital Son Llàtzer. 

La valoració de l’estada als hospitals era de 4,1. Concretament, s’hi puntuava la senyalització 

(4,4), la comoditat de l’habitació (4,2), la netedat (4,2), la intimitat (4,1) i els horaris d’activitats 

(3,7). Pel que fa al menjar dels centres, la quantitat i la qualitat foren valorades amb una 

puntuació de 3,8 i 3,3, respectivament. 
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20. TURISME ESPORTIU I TURISME ACTIU 

20.1. Introducció  

L’Organització Mundial del Turisme (OMT) s’ha marcat com una prioritat desenvolupar i reforçar 

la línia d’acció de Turisme i Esport, reconeixent el vincle virtuós, de potenciació recíproca, que 

uneix turisme i esport, com a dues cares amables al voltant de valors positius d’activitats globals. 

En aquest sentit, hi ha indicadors com l’ocupació vinculada a l’esport, el percentatge de viatges 

iniciats per motius esportius, la despesa total associada a aquests viatges i la despesa pública 

vinculada a l’esport, que han vingut registrant un notable creixement en els últims anys. Així 

mateix, es destaca la visibilitat associada als destins i la inversió en infraestructura i els seus 

efectes multiplicadors positius a nivell econòmic i social. 

20.2. Recursos, activitats i infraestructures destinades al turisme esportiu i el turisme actiu 

Mallorca s’ha convertit en una destinació de referència per als amants del turisme esportiu. Les 

infraestructures adients i el clima temperat durant tot l’any permeten practicar-hi un ampli 

ventall d’esports com la nàutica, el golf, el senderisme i el cicloturisme, entre altres.  

Les possibilitats que ofereix l’illa per a la pràctica esportiva, professional i amateur, han facilitat 

la organització de grans esdeveniments nacionals i internacionals (maratons, triatlons, 

competicions de diferents modalitats...) que es promocionen en diferents canals com Sports 

Events Calendar. 

Taula 20.1. Llocs i activitats de turisme esportiu i el turisme actiu a Mallorca. 

Concepte de turisme actiu Número 

Quilòmetres de costa 550 

Platges 272 

Ports esportius, marines i clubs nàutics (total) 42 

Escoles nàutiques 10 

Estacions nàutiques36 2 

Port esportiu 7 

Camps de golf 21 

Cicloturisme (km xarxa de carreteres) 1.400 

Cicloturisme (km rutes senyalitzades) 1.732  

Senderisme (rutes i senders catalogats) 265 

Establiments i activitats de turisme actiu 110 

Empreses de turisme actiu  90 

Font: PIAT, GOIB, AETIB i Consell de Mallorca. 

El Consell de Mallorca promou aquesta modalitat turística amb diferents iniciatives. No en va, 

el Consell de Mallorca ha iniciat la promoció de Mallorca com a destinació i marca per al turisme 

esportiu i a aquests efectes, l’any 2021, ha destinat 400.000 euros en una campanya de 

promoció. 

 

 
36 Concepte ampli referent a una destinació especialitzada en activitats aquàtiques que engloba la major 
part de l’oferta turística de la zona. 
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A. Platges 

El litoral mallorquí és un dels més coneguts i valorats del Mediterrani i compta amb uns 550 

quilòmetres de costa. Quant al nombre de platges les dades varien en funció de les fonts. Segons 

el PIAT troben 272 platges, segons la Direcció General d’Emergències del GOIB 222 platges i 

segons el web disfrutalaplaya.com 326 platges. Probablement perquè algunes que es troben 

continues es comptabilitzen de forma conjunta o perquè en alguns casos les cales molt petites 

no s’han valorat.  

B. Ports i clubs nàutics 

Les activitats nàutiques ofereixen una perspectiva alternativa i distinta dels paisatges de l’illa 

amb ports i clubs nàutics repartits per tot el litoral que permeten la volta a l’illa. Mallorca és un 

dels llocs amb més oferta i prestigi en termes nàutics amb 29 ports esportius i clubs nàutics. A 

això, s’hi afegeix la pràctica potencial d’altres esports nàutics com vela, kitesurf, kayak i 

submarinisme. 

 
Figura 20.1. Camps de golf de Mallorca (font: www.acnauticosbaleares.com). 

C. Golf 

Mallorca s’ha consolidat com un destí turístic de golf de primer nivell amb una oferta de més 

d’una vintena d’instal.lacions. La majoria de camps es concentren a la zona de Calvià- Andratx, 

amb una combinació de nuclis ben equipats com Santa Ponça Golf, de Bendinat i Golf d’Andratx. 

El camp més antic de Mallorca és el Son Vida Golf, a Palma, inaugurat als anys seixanta, època 

del qual també data el Golf Son Servera, que posa èmfasi en la promoció de la vegetació 

autòctona. 

 
Figura 20.2. Camps de golf de Mallorca (font: www.golf-mallorca.com). 
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D. Cicloturisme 

Mallorca s’ha convertit en una zona cobejada per a la pràctica ciclista gràcies a l’orografia 

variada, el clima mediterrani temperat i una infraestructura creixent. Actualment, compta amb 

una xarxa de carreteres de prop de 1.400 quilòmetres, una part de les quals senyalitzades per la 

pràctica del cicloturisme. Com a instrument per millorar l’experiència ciclista, s’ha elaborat el 

Pla de Vies Ciclistes que classifica carreteres i camins en vies no recomanades, vies aptes i vies 

preferents, segons el grau de seguretat i trànsit. El pla conté setze rutes amb senyalització 

específica i una longitud total de 1.732 km que connecten els principals nuclis de població i 

d’interès de Mallorca (pobles, fars, ermites i el sistema muntanyós de la serra de Tramuntana). 

E. Senderisme i excursionisme 

Mallorca ofereix un gran ventall de rutes d’excursionisme que posen de relleu la seva vida 

tradicional, la naturalesa i el patrimoni etnològic. Amb gran diferència, la zona amb major 

potencial senderista és la serra de Tramuntana. Altrament, gairebé tots els espais naturals 

protegits, com el parc de Llevant, disposen d’itineraris senyalitzats. També cal ressaltar molts 

antics camins de pelegrinatge que condueixen a monestirs i ermites, itineraris a platges sense 

accés rodat (zona d’Artà o Manacor). També, a Alcúdia, hi ha el primer parc de marxa nòrdica 

d’Espanya. 

F. Turisme actiu 

Des de la perspectiva del turisme actiu, Mallorca presenta unes condicions òptimes pel seu clima 

suau, temperatures temperades, i existència de paratges de muntanya i de mar. L’AETIB 

assenyala fins a 110 activitats i establiments de turisme actiu a Mallorca i el GOIB recull 90 

empreses que s’hi dediquen. S’inclouen activitats diverses com: barranquisme, espeleologia, 

escalada, activitats aquàtiques, d’aventura, busseig, excursions a cavall, en 4 x 4, vols en globus, 

senderisme, etc.  

20.3. Esdeveniments esportius 

En els darrers anys, Mallorca s’està consolidant com a seu per a la celebració d’esdeveniments 

esportius d’impacte internacional com ara, entre altres, els següents: Road to Mallorca i 

Mallorca Golf Open, en golf; la Mallorca Challenge o l’UCI Track Championships, en ciclisme; o 

l’ATP Mallorca Championships en tennis.  

Per reforçar aquesta vessant del producte turístic, Turisme de Mallorca ha editat un calendari 

d’esdeveniments esportius que recull les principals competicions que acull l’illa, tant amateurs 

com professionals. 

L’AETIB destaca més d’una desena d’esdeveniments esportius rellevants a Mallorca al llarg de 

l’any (regates, ciclisme, marató...). Amb tot, segons EliteChip, empresa especialitzada en 

organitzar esdeveniments esportius a Mallorca, anualment se n’organitzen més de 200. La 

tipologia d’esdeveniments és diversa i comprèn activitats com: running, trailrunning, curses de 

muntanya, duatlon, triatlon, BTT, cicloturisme i travesses. EliteChip disposa d’una base de dades 

amb més de 65.000 contactes i coordina una desena de lligues i copes com curses de muntanya, 

marxa nòrdica, etc. 

https://www.elitechip.net/
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Figura 20.3. Sports Events Calendar 2021-2022 (font: Consell de Mallorca). 
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ANNEX 1. INDICADORS UTILITZATS I FONTS. TAULA RESUM 

Vector Indicador Font 

1. GESTIÓ DE 
RESIDUS 

Residus sòlids urbans (RSU) per fraccions i per anys recollits a 
Mallorca 

Consell de Mallorca 

Variació mensual de la recollida no selectiva i selectiva  Rezero 

Producció de residus a Mallorca per sectors productius  Cerdà et al. 2019 

Producció i reciclatge de residus en els establiments adherits a 
Xarxa d’hotels sostenibles de Balears  

Xarxa d’hotels 
sostenibles de Balears  

Taxa d’acumulació de brossa per mes i presència de turistes en 
dues platges de Mallorca 

Consell de Mallorca/ 
Blue-islands 

Quantitat de materials reutilitzats i/o preparats per a la 
reutilització a les Illes Balears 

Rezero 

Quota d’envasos reutilitzables (aigua, refrescos i cerveses) 
respecte del total d’envasos comercialitzats a les Illes Balears 

Rezero 

Inversions en promoció de polítiques de prevenció, reducció i 
gestió de residus 

Rezero 

   

2. ADMINISTRA-
CIÓ DE L'AIGUA, 
ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL 

Ús de l'aigua (consumo total i litre per turista per dia) 

We are water 
foundation, Deyà 
Tortellà i Tirado 
Bennassar, 2011, 
Enquesta de consums 
d’aigua i energia a 
establiments de les 
Illes Balears 2017 

Consum d'aigua per nit turística en comparació amb el consum 
general d'aigua de la població resident per nit 

PIAT, Deyà Tortellà i 
Tirado Bennassar, 2011  

Volum total consumit i litres per turista per dia 
PIAT, Deyà Tortellà i 
Tirado Bennassar, 2011  

Percentatge d'empreses turístiques que prenen mesures per 
reduir el consum d'aigua 

FEHM 

Percentatge d'empreses turístiques amb aigua reciclada 

Enquesta de consums 
d’aigua i energia a 
establiments de les 
Illes Balears 2017 

Percentatge d'aigua estalviada IBESTAT 

Temps d'escassetat d'aigua 
Índex de sequera - 
Portal de l'Aigua 

Preu de l'aigua per litre o metre cúbic EMAYA 
   

3. GESTIÓ DE 
L'AIGUA 
RESIDUAL 

Percentatge d'aigües residuals de destí tractades almenys amb 
tractament secundari abans de la descàrrega 

IBESTAT, Informe anual 
de sanejament i 
depuració 2020 
(Agència Balear de 
l'Aigua i la Qualitat 
Ambiental) 

Nombre d'esdeveniments de contaminació o notificats anualment 
per l'abocament d'aigües 

Informe anual 
d'activitat 2020, 112 

Reglament per la seu, manteniment i proves de fosses sèptiques i 
sisemes de tractametn d'aigües residuals, i evidència de la seva 
aplicació 

Portal de l'aigua GOIB, 
PHIB (Pla hidrològic de 
les Illes Balears) 

Reglament per garantir que la mida i el tipus de tractament 
d'aigües residuals siguin adequats per la seva ubicació i proves de 
la seva aplicació 

PHIB 
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Vector Indicador Font 

Programa per ajudar a les empreses turístiques a tractar de forma 
segura les aigües residuals amb efectes adversos mínims per la 
població local i el medi amient 

PHIB 

   

4. BENEFICIS 
ECONÒMICS 
DEL DESTÍ 

Número d'empreses turístiques a la comunitat i % de propietat 
local 

IBESTAT * parcial 

Número de nits turístiques al mes (distingint turistes nacionals i 
estrangers classificats pels principals països de residència) 

IBESTAT 

Contribució relativa del turisme a l'economia de destií (%PIB) IMPACTUR (Exceltur) 

Despesa diària mitjana per turistes IBESTAT 

Duració mitja de l'estància dels turistes (nits) IBESTAT 

Taxa d'ocupació en establiments d'allotjament IBESTAT 

Taxa de natalitat d'empreses/establiments en el sector turístic IBESTAT 

Beneficis anuals de les empreses turístiques IBESTAT 

Ingressos empresarials turístics IBESTAT * parcial 

Relació d'ingressos atribuïble al turisme en comparació amb altres 
activitats generadores d'ingressos 

IBESTAT * parcial 

Ratios d'eficiència/preu (inclòs el marge brut) per a les empreses 
turístiques en comparació amb les normes o ratios de la indústria 
per a productes similars en altres destins 

IBESTAT * parcial 

   

5. ESTACIONALI-
TAT TURÍSTICA 

Grau d'estacionalitat Coll Ramis, 2016 

Arribades de turistes per mes o trimestre (distribució tot l'any) IBESTAT 

Percentatge d'arribades anuals de turistes que es produeixen en el 
mes màxim, en el trimestre màxim 

IBESTAT 

Taxes d'ocupació d'allotjament per mes o trimestre (distribució 
durnt tot l'any) 

IBESTAT 

Esdeveniments especials celebrats durant temporades altes, mitja 
i baixa 

www.infomallorca.net; 
www.artsmallorca.com 
*parcial  

Percentatge d'allotjaments i serveis relacionats amb el turisme 
oberts tot l'any 

IBESTAT 

Percentatge d'ocupació relacionada amb el turisme durant tot 
l'any, menys de 6 mesos, etc. 

IBESTAT *parcial 

Taxa de desocupació local en temporada baixa, mitja i alta IBESTAT 
   

6. OCUPACIÓ 

Número i percentatge d'empleats turístics per sector (allotjament, 
restauració, altres indústries turístiques) en comparació amb 
l'ocupació total al destí 

IBESTAT 

Percentatge d'empleats de turisme estacional IBESTAT *parcial 

Taxa d'ocupació turística a temps parcial a temps complet IBESTAT 

Percentatge d'empleats a temps complet i any complet IBESTAT *parcial 

Taxa de treballadors espanyols i estrangers 
IBESTAT * no surt a la 
llista proposat per ells 

Percentatge d'homes i dones empleats al sector turístic IBESTAT 

Ingrés femení mitjà/ingressos mitjans masculins al sector turístic IBESTAT 

Percentatge d'empleats qualificats IBESTAT *parcial 

Percentatge d'ocupats per franja d'edat 
IBESTAT * no surt a la 
llista proposat per ells 

 
 

 

http://www.infomallorca.net/
http://www.infomallorca.net/
http://www.infomallorca.net/
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Vector Indicador Font 

7. GESTIÓ 
ENERGÈTICA, 
NEUTRALITAT 
CLIMÀTICA 

% d’empreses turístiques involucrades en sistemes/programes de 
mitigació del canvi climàtic/ conservació d’energia, compensació 
de CO2, sistemes de baixa energia, etc  

Enquesta de consums 
d’aigua i energia a 
establiments turístics 
de les Illes Balears de 
l’any 2017 

Registre Balear de 
Petjada de Carboni 
(creat però pendent 
d'implantar) 

 Xarxa d’Hotels 
Sostenibles 

The EU Ecolabel 
Tourist Accomodation 
Catalogue 

Programes i incentius que ajudaran a les empreses turístiques a 
supervisar, reduir i informar públicament sobre el consum 
d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GSTC) 

Pla d’Acció de 
l’Agència d’Estratègia 
Turística de les Illes 
Balears 

Programes i incentius que ajudin a les empreses turístiques a 
supervisar, millorar i informar públicament sobre la conservació de 
les energies i l’eficiència energètica (GSTC) 

Programa MOVES III, 
Programa PREE 5000, 
UE Fondos Next 
Generation, Programa 
PAREER II, 
AE/CNMC/132/21: 
Ayudas para el 
fomento de 
instalaciones de 
energía solar 
fotovoltaica i 
microeólica para el año 
2021, EERR i PRTR 

Programa i incentius per ajudar a les empreses turístiques a reduir 
la dependència dels combustibles fòssils i utilitzar les tecnologies 
d’energia renovable( GSTC) 

Programa MOVES III, 
Programa PREE 5000, 
UE Fondos Next 
Generation, Programa 
PAREER II, 
AE/CNMC/132/21: 
Ayudas para el 
fomento de 
instalaciones de 
energía solar 
fotovoltaica i 
microeólica para el año 
2021, EERR i PRTR 

Consum d’energia per la nit turística en comparació amb el 
consum general d’energia de la població resident per nit 

Enquesta de consums 
d’aigua i energia a 
establiments turístics 
de les Illes Balears de 
l’any 2017 

% de les empreses turístiques que prenen mesures per 
reduir/estalviar el consum d’energia 

 Xarxa d’Hotels 
Sostenibles 
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Ús de fonts d’energia renovables en empreses turístiques 

Enquesta de consums 
d’aigua i energia a 
establiments turístics 
de les Illes Balears de 
l’any 2017 

   

8. CANVI 
CLIMÀTIC i 
CAPACITAT DE 
DESTINACIÓ 

Risc per onades de calor. Dies en què es superen els llindars Tmax 

Plan Nacional de 
Actuaciones 
Preventivas de los 
Efectos del Exceso de 
Temperaturas sobre la 
Salud 

Risc per sequeres. Estimació de la reducció mitja de precipitacions 
i d'escorrentia 

Evaluación del impacto 
del cambio climàitco 
en los recursos hídrics 
y sequías en España 
(2017) 

Risc per pluges torrencial i inundacions. Increment i valor de danys 
per inundacions 

Plan de Gestión del 
Riesgo de Inundación 
2016-2020. 
Demarcación 
Hidrográfica de 
Baleares 

Establiments hotelers membres de la Xarxa d'Hotels Sostenibles de 
les Balears 

Xarxa d’Hotels 
Sostenibles de Balears  

Establiments hotelers que aporten dades a 
indicadoressostenibles.com  

Xarxa d’Hotels 
Sostenibles de Balears  

Àrees de prevenció de riscos segons el PTIM PTIM 

Evolució dels GEH a les Illes Balears 

Inventaris d'emissions 
de contaminants a 
l'atmosfera de les 
Balears 

Emissions de GEH per sectors a les Illes Balears 

Inventaris d'emissions 
de contaminants a 
l'atmosfera de les 
Balears 

Emissions de CO2 a Mallorca totals i per sectors segons SNAP 

Inventario de 
emisiones de 
contaminantes a la 
atmósfera de las Islas 
Baleares  

Consum finals de combustibles fòssils del sector serveis a Mallorca 
Balanç energètic de 
Mallorca 2018 (GOIB) 

Consum de combustible fòssil per al transport total i per càpita 
Balanç energètic de 
Mallorca 2018 (GOIB) i 
IBESTAT 

Zones d'alt risc d'incendi forestal PTIM 

Evolució del número d'incendis forestal a Mallorca IBESTAT 

Superfície forestal cremada per incendis a Mallorca IBESTAT 
   

9. ACCESSIBILI-
TAT UNIVERSAL 
I INCLUSIVITAT 

Existència de polítiques i programes d’accessibilitat 
Consell de Mallorca / 
Ajuntament de Palma / 
GOIB 
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Existència de transport públic adequat a problemes de mobilitat 

Informació turística 
sobre l’accessibilitat a 
Mallorca · Cap a una 
Mallorca per a tothom 
i Reglament del servei 
de transports 
col·lectius urbans de 
Palma de Mallorca 

Número de companyies de turisme en destí que ofertin guies 
preparats per a persones amb discapacitat 

Spain is accessible / 
Mallorca: destí TUR4all 
/ Handitur 

Restaurants, hotels i edificis públics amb banys accessibles amb 
cadira de rodes 

Spain is accessible / 
Mallorca: destí TUR4all 
/ Handitur 

Número i percentatge d’hotels amb habitacions accessibles per a 
persones amb discapacitat 

Spain is accessible / 
Mallorca: destí TUR4all 
/ Handitur 

Distància a hospitals o centres de salut IBSALUT 

Qüestionari de satisfacció a la sortida dels turistes amb alguna 
discapacitat 

Informe de resultats 
sobre “Hábitos y 
Actitudes hacia el 
Turismo de les 
Personas con 
Discapacidad Física” 

   

10. SATISFACCIÓ 
LOCAL 

Satisfacció dels residents amb el turisme a les Illes Balears AETIB 

Impacte del turisme en la qualitat de vida dels residents AETIB 

Impacte del turisme en la identitat i el patrimoni cultural AETIB 

Proporció habitants/ residents IBESTAT 

Densitat espacial de visitants IBESTAT 

Preu mitjà del metre quadrat a l’illa de Mallorca per grandària de 
municipi  

IBESTAT 

Places turístiques a la plataforma AirBnb a Mallorca  Terraferida 

Percepció de saturació i massificació Serra Llambias (2017) 

   

11. 
GOVERNANÇA 
TURÏSTICA, 
GESTIÓ DE LA 
DESTINACIÓ 

Accions i funció de l'AETIB AETIB 

Balanç de l'Estratègia de Turisme Sostenible de les Illes Balears 

Terraferida (2019).  

 VV.AA. (2020).  
Observatori Social de 
Mallorca 

Aportació de l'ITS al turisme sostenible (núm. projectes i 
finançament) 

www.illessostenibles.tr
avel 

   

12. INNOVACIÓ 

Despesa en I+D IBESTAT 

Recursos humans vinculats a ciència i tecnologia  IBESTAT 

Ocupats en sectors tecnològics intensius en coneixement IBESTAT 

Ocupats en sectors de tecnologia turística TURISTEC 

Sol·licitud de patents 
Oficina Española de 
Patentes y Marcas 
(OEPM) 

http://www.illessostenibles.travel/
http://www.illessostenibles.travel/
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Disponibilitat de les últimes tecnologies 

Pla de Ciència, 
Tecnologia i Innovació 
de les Illes Balears 
2018-2022 

Adopció tecnològica 

Pla de Ciència, 
Tecnologia i Innovació 
de les Illes Balears 
2018-2022 

Absorció tecnològica per part de les empreses 

Pla de Ciència, 
Tecnologia i Innovació 
de les Illes Balears 
2018-2022 

Transferència tecnològica e inversió estrangera directa 

Pla de Ciència, 
Tecnologia i Innovació 
de les Illes Balears 
2018-2022 

   

13. CONSUM I 
PRODUCCIÓ 
SOSTENIBLE 

Pla estratègic de turisme de Mallorca 2020-2023 (PETM) Consell de Mallorca 

Campanyes per promoure el consum de productes locals Consell de Mallorca 

Plataforma per potenciar l’economia circular en hotels: FINHAVA 
Consell de Mallorca i 
PIMEM 

Altres: canal públic autonòmic IB3-Radiotelevisió de les Illes Balears. Programa "Uep com 
anam" i "IperCentro" 

Altres: Registre d’empreses i establiments turístics de Mallorca  

Ajuts del Departament d'Agricultura del GOIB GOIB 

Operadors amb certificació de productes agroalimentaris ecològics CBPAE 

Hectàrees i % de la superfície agrària útil destinades a agricultura 
ecològica 

CBPAE i IBESTAT 

Productors i cultus certificats pel Consell regulador de la 
denominació genèrica d’agricultura integrada de les Illes Balears 

CRDGAI 

Productors d'agricultura ecològica de Mallorca  APAEMA 

Destinacions turístiques acreditades amb qualitat SICTED AETIB 

Establiments turístics acreditats amb qualitat SICTED AETIB 

Establiments turístics acreditats amb qualitat Q-ICTE AETIB 

Establiments turístics certificats amb SGA EMAS GOIB 

Enquetes de valoració del grau de receptivitat i sensibilització envers les qüestions 
ambientals 

   

14. PATRIMONI 
NATURAL I 
GESTIÓ 
AMBIENTAL 

Tipologies d’espais protegits de Mallorca i superfície  
CAIB, 
www.xarxanatura.es 

Espècies de flora i de fauna de Mallorca segons categoria d’estat 
de conservació i pla  

Catàleg Balear 
d’espècies protegides 

Espècies de fauna de Mallorca amb pla de conservació aprovat i 
vigent 

Catàleg Balear 
d’espècies protegides 

Endemismes vegetals a les Illes Balears  
biodiversitatvegetal.wo
rdpress.com 

Paràmetres de les platges segons els sistemes territorials de 
Mallorca  PIAT 

Evolució dels acords de custòdia subscrits a les Balears  ICTIB 

Projectes finançats per l’ITS per àrea temàtica i amb import 
associat  

www.illessostenibles.tr
avel 

http://www.illessostenibles.travel/
http://www.illessostenibles.travel/
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Recursos d’ecoturisme a Mallorca  illesbalears.travel 

Ecodistintius o ecosegells a Mallorca segons tipus i localització  

Biosphere Responsible 
Tourism, CAIB, 
Travellife Sustainability 
Tourism 

Riscos naturals 

IBESTAT, Consell de 
Mallorca, Plan de 
Gestión del Riesgo de 
Inundación 2016-2020. 
Demarcación 
Hidrográfica de 
Baleares 

   

15. HERÈNCIA 
CULTURAL I 
TRADICIONS 

Base legislativa autonòmica en matèria cultural CAIB 

Distribució per municipis dels BIC i BC  
Ministeri de Cultura i 
IDE Mallorca 

Incidència i potencialitat del turisme cultural 

Melis Gomila, L. 
(2021). Museus i 
turisme cultural a les 
Illes Balears. Tesi 
Doctoral, UIB, Consell 
de Mallorca 

Rutes patrimonials. Arqueologia de proximitat de Mallorca  Consell de Mallorca 

existencia de una lista de ejemplos de patrimonio cultural del 
destino y sus atracciones mas destacadas illesbalears.travel 

Festes d’Interès Cultural a Mallorca declarades BICIM  CAIB 

Fires populars de Mallorca  

Calendari de fires i 
mercats de les Illes 
Balears que elabora 
anualment la DG de 
Comerç i Empresa , 
firesifestesdemallorca.
com 

Aportació de l'ITS a la conservació del patrimoni històric (núm. 
projectes i finançament) 

www.illessostenibles.tr
avel 

   

16. MOBILITAT 

Arribades en avió i vaixell a Palma IBESTAT 

Xarxa de carreteres de Mallorca segons tipologia de les vies  
Pla director sectorial 
de Carreteres, 2009 

Distribució dels llits turístics a Mallorca  

Ruiz-Perez i Seguí-
Pons. Transport Mode 
Choice for Residents in 
a Tourist Destination: 
The Long Road to 
Sustainability (the Case 
of Mallorca, Spain). 
Sustainability 2020, 
12(22) 

Modalitats de transport dels turistes  PDSMIB, 2017 

Distribució horària dels desplaçaments de vehicles per franges 
horàries  PDSMIB, 2017 

Emissions segons modalitat de transport a Mallorca 
Inventari d’emissions 
de contaminants a 

http://www.illessostenibles.travel/
http://www.illessostenibles.travel/
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l'atmosfera de les Illes 
Balears 

Percentatge de cada contaminant en el conjunt de les emissions 
segons modalitat de transport  

Inventari d’emissions 
de contaminants a 
l'atmosfera de les Illes 
Balears 

   

17. CONTROL 
DE L'ÚS DEL 
SÒL, 
PLANIFICACIÓ 
ESPECIAL I 
DESENVOLUPA
MENT TURÍSTIC 

Usos del sòl - incidència de les superficies artificials PIAT 

Classificació de zones urbanes segons l'incidència de les estades 
turístiques en habitatges PTI, PIAT, IDE Mallorca 

Limitacions de places turístiques a Mallorca en funció de l’àmbit 
territorial  PIAT 

Paràmetres de regulació per als municipis fins l’adaptació del 
planejament al PIAT  PIAT 

Limitacions d’aparcament en zones turístiques i platges aïllades de 
Mallorca  PIAT 

Erosió i pèrdua de sòl 

Informe de conjuntura 
de l’Estat del medi 
ambient (2016-2017) a 
les illes Balears, IDE 
Mallorca 

18. SATISFACCIÓ 
I COMPORTA-
MENTS DEL 
VISITANT 

Nivell de satisfacció dels visitants a la sortida 
Baròmetre turístic Illes 
Balears 2016 – Illa de 
Mallorca –  

La taxa de repetició de tornada dels visitants (dins de 5 anys) 
Baròmetre turístic Illes 
Balears 2016 – Illa de 
Mallorca –  

Número de queixes rebudes 
Baròmetre turístic Illes 
Balears 2016 – Illa de 
Mallorca – *parcial 

Número de casos de malaltia i mort dels turistes i motiu IBESTAT *parcial 

Número de turistes ferits IBESTAT *parcial 

Percepció de la varietat d'experiències dels turistes 
Baròmetre turístic Illes 
Balears 2016 – Illa de 
Mallorca –  

   

19. SEGURETAT 
SANITÀRIA 

Número de casos de COVID confirmats al dia  Visor IBSALUT  

Número màxim de casos COVID actius al dia  Visor IBSALUT  

Número de morts acumulats per COVID Visor IBSALUT  

Nous casos de COVID per cada 100k els últims 7 dies Visor IBSALUT  

Taxa d’infecció per COVID durant els últims 7 dies  Visor IBSALUT  

Capçals d’UCI utilitzats per ingressos COVID Visor IBSALUT  

Qualitat assistencial 

Enquesta de satisfacció 
de pacients de la 
Conselleria de Salut, 
Família i Benestar 
Social i el Servei de 
Salut  

   
Platges catalogades  GOIB 

Ports esportius i clubs nàutics  AETIB 
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20. TURISME 
ESPORTIU I 
TURISME ACTIU 

Clubs nàutics AETIB 

Núm. Escoles nàutiques AETIB 

Estacions nàutiques AETIB 

Ports esportius i clubs nàutics  AETIB 

Camps de golf AETIB 

Cicloturisme (km xarxa de carreteres) AETIB 

Cicloturisme (km rutes senyalitzades) AETIB 

Senderisme (rutes i senders catalogats) AETIB 

Establiments i activitats de turisme actiu AETIB 

Empreses de turisme actiu  AETIB 

Sports Events Calendar 2021-22 Consell de Mallorca 

Esdeveniment esportius AETIB i EliteChip 

Campanyes de promoció del turimse esportiu Consell de Mallorca 

 

 

 


