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El turisme es troba, a les portes del segle xxi, en un procés de canvi continu i intens per mor de la introducció de nous esquemes i models que a poc a poc van substituint els que imperaven a la segona meitat
del segle xx. El canvi es construeix silenciosament comptant amb la desaparició de les fronteres nacionals, les oportunitats d’accés i gestió introduïdes per les telecomunicacions i la informació i, el més
important, es produeix en un escenari de creixent integració econòmica que té com a protagonista la
liberalització dels mercats de béns, serveis i, sobretot, de capitals, fet que ha provocat l’avanç accelerat
de la globalització i, consegüentment, l’augment de la competència entre les empreses i la possibilitat
que puguin competir en molts de països a la vegada amb més facilitats i amb un cost menor.
En el marc d’aquesta concepció, en què la competència és una variable intrínseca al model mateix,
que determina les estratègies de concentració empresarial, les aliances internacionals i la interrelació
de mercats, cobra un paper creixent l’entorn regional i local on es localitzen les empreses i resideixen les persones. Els territoris i les empreses competeixen globalment sobre la base dels avantatges
competitius consolidats localment. Aquesta tensió s’explica arran de la importància que presenten
diversos elements de l’entorn local per al desenvolupament de l’empresa i la capacitat de generar
recursos i competència, com ara l’ordenació i localització de les activitats socioeconòmiques en el
territori, la formació de la mà d’obra, el compromís mediambiental, l’accés a infraestructures de
comunicació i telecomunicació, la proximitat a proveïdors de qualitat, l’extensió d’institucions de
cooperació empresarial i l’eficiència de les polítiques públiques.
El canvi esmentat imposa la necessària modificació de comportaments i estratègies dels agents públics i privats, tenint en compte elements no contemplats en el passat, que seran claus en el comportament a mitjà i a llarg termini. Alguns d’aquests elements, com la millora del capital humà,
introdueixen oportunitats amb relació a les noves tecnologies i actuen sobre el teixit empresarial i
social. Altres, com la capacitat de càrrega o el deteriorament ambiental, fan obligatòria l’actuació
pública per corregir les fallides del mercat i assegurar la tan desitjada i recurrent ‘sostenibilitat’. Des
d’aquesta perspectiva, l’ordenació del territori dirigida a consolidar un sistema de ciutats i nuclis
turístics integrats, amb una correcta jerarquització i una distribució territorial equilibrada, es configura com un element clau de millora de la competitivitat i la qualitat a llarg termini de qualsevol
destinació turística. A la vegada, la conservació dels recursos naturals i dels ecosistemes d’interès,
com a valors a l’alça de la societat, i el desenvolupament d’infraestructures, dissenyades sota criteris
de compatibilitat entre eficiència econòmica i eficiència ecològica, tenen un paper estratègic en la
generació d’un entorn competitiu.
D’acord amb aquest plantejament, aquesta part quarta de l’obra considera, en primer lloc, les qüestions relacionades amb el capital humà i amb la base territorial de l’economia balear –com a principals factors primaris de producció–, mentre que, a continuació, s’examina la capacitat de les infraestructures per estructurar i modelar el territori, atès que es configuren com els principals elements
de difusió de les possibilitats de prestació de serveis turístics al llarg del territori. Finalment, atesa la
importància clau que manté el sector públic en les economies mixtes, no tan sols per la participació
significativa que té en la gestió del total dels recursos generats per l’economia, sinó també, i de manera destacada, pel seu paper regulador del conjunt de l’activitat en les societat avançades, s’analitza
l’actuació que desenvolupa en l’àmbit normatiu.
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Es tracta d’un examen global en què, d’una manera expressa, s’han volgut integrar els factors més
determinants per al futur del turisme. Potser per això apareix una referència permanent a l’anàlisi
pluridisciplinària. Tanmateix, és important advertir que molts dels factors analitzats es troben condicionats per la dinàmica en curs i són esclaus de decisions preses en el passat. En tot cas, potser el
més interessant és esbossar els grans trets que s’observen, perquè són els que incideixen en el desplegament de veritables actuacions en matèria d’educació, de formació, d’ordenació del territori,
d’innovació, d’infraestructures, etc., amb impacte sobre la funció de producció o sobre la demanda
final turística, que es tradueixen en activitats turístiques amb un valor afegit major que les que avui
es desenvolupen. Altrament es poden tenir dificultats.
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4 . 1 . M e rc at d e t r eb a l l i f or m a ció
L’evolució futura del turisme a les Balears depèn
en gran manera del comportament del mercat
de treball, com a proveïdor que és d’un dels factors bàsics que s’integren en qualsevol procés
de producció: els recursos humans (el capital
humà). En aquest sentit, l’accentuada dependència de l’economia balear, actualment i històricament, de la mà d’obra exterior procedent de
la resta de l’Estat i, més recentment, de països
no europeus, s’erigeix en un dels elements clau
que, juntament amb els nivells de qualificació i
formació de la població autòctona i especialment dels nouvinguts, condiciona la capacitat
del sector turístic, en particular, i de l’economia
balear, en general, d’orientar-se cap a activitats
amb un major valor afegit i, en darrera instància, contribuïdores d’un major benestar.
Tot això en un context en el qual la població en
edat de treballar (16-64 anys) ha augmentat a
les Balears entre el 1987 i el 2006 en 264.400 persones, és a dir, un 99%, percentatge que se situa per sobre del 46% registrat en l’àmbit espanyol. El creixement esmentat s’ha produït
malgrat el menor pes relatiu que representa
la població de 16 a 24 anys (8,1% vs 20,2%,
1987) i és una conseqüència directa de l’arribada d’immigrants en edat de treballar. De
fet, en el cas de les illes, el 2006 la població
en edat de treballar amb nacionalitat no espanyola s’ha situat en 109.900 treballadors,
xifra que equival al 20,7% de la població activa. Amb tot, entre l’any 1987 i el 2006 la taxa
d’activitat ha augmentat de manera significativa (12,3 pp) i ho ha fet més marcadament en
el cas de les dones (20 pp) i de les persones
amb edats compreses entre els 25 i els 54 anys
(15,8 pp), cosa que ha permès a les Balears seguir registrant la taxa d’activitat (64,1%) més
elevada de l’Estat (58,3%).

Quant a l’ocupació, l’evidència disponible indica
que l’ocupació a les Balears s’ha incrementat en
267.000 persones entre el 1987 i el 2006. La taxa
d’ocupació ha augmentat, així, més de 15 punts
percentuals al llarg d’aquests vint anys i ha
passat del 44,6% de l’any 1987 al 60% de l’any
2006, taxes clarament superiors a les d’Espanya
en el seu conjunt (53,3%). Per sexes, l’increment
de l’ocupació ha estat més elevat en el cas de les
dones (192%) que en el dels homes (83%), la
qual cosa s’ha traduït en un augment més significatiu en la taxa d’ocupació femenina, que se
situa l’any 2006 en el 50%, clarament per sobre
de la taxa assolida en l’àmbit estatal (42,4%) i
lleugerament per sota del 60% fixat per l’Estratègia europea d’ocupació per al 2010. Per grups
d’edat, destaca l’augment en els nivells d’ocupació del grup d’entre 25 i 54 anys. Per sectors,
comparant la situació a la dels anys 1987 i
2006, cal posar en relleu que de l’increment total d’ocupats, el sector serveis n’aglutina el 87%.
L’augment de la població ocupada s’ha traduït també en una reducció de les taxes d’atur,
tant pel que fa als homes (5,1%, 2006 vs 9,6%,
1987) com pel que fa a les dones (8,4%, 2006
vs 22,3%, 1987), amb la qual cosa la taxa mitjana d’atur s’ha situat l’any 2006 (6,5%) clarament per sota de la d’Espanya (8,5%), la UE-25
(7,9%) o la UE-15 (7,3%).
En qualsevol cas, malgrat la millora substancial
experimentada per l’ocupació, cal tenir present
la diferent incidència d’aquest fenomen segons
la durada del contracte. Així, el 86,8% de l’increment del nombre d’assalariats esdevengut en
el decurs d’aquests darrers vint anys s’associa
al nombre de contractes temporals (vs 88,2%,
Espanya). Quant a la importància dels contractes temporals en el sector turístic, l’elevada
temporalitat s’observa, per exemple, a la bran-
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ca d’hoteleria, amb un 88,4%, motivada no
solament per les necessitats de funcionament
flexible de les empreses sinó també per la dinàmica mateixa de l’activitat.
Un darrer aspecte que cal considerar d’aquest
procés de creixement de l’ocupació és l’evolució de la productivitat aparent del treball, amb
la preocupació que per a la creació d’ocupació
suposa que el creixement de l’activitat s’hagi
centrat en sectors de baixa productivitat. De
fet, l’evolució de la productivitat aparent del
treball durant la darrera dècada ha acumulat
un descens del 12,3% enfront del lleuger increment registrat a nivell espanyol (3,4%).
D’altra banda, les diferències en la productivitat
aparent del treball acaben per posar-se en relleu en el diferencial salarial i, consegüentment,
sobre els costos per treballador suportats per
cadascun dels sectors econòmics. Així, el cost
laboral per hora treballada se situa a les Balears
en 14,7 euros, per davall de la mitjana espanyola (16 €) i lluny de les comunitats autònomes
del País Basc, Madrid i Navarra.
No n’hi ha prou, emperò, a especular en termes
de volum, taxes d’activitat i migracions, sinó que
convé també tenir en compte el nivell de qualificació de la població que accedeix al mercat de
treball. La consideració del nivell de formació
de la població té un valor significatiu a l’hora
d’analitzar-se la qualitat de l’aportació a la creació de riquesa, la situació i la retribució salarial.
Però, a més, els processos constants d’innovació
i de progrés tècnic tenen com a conseqüència
una demanda creixent de personal qualificat. En
aquest sentit, l’anàlisi del grau de formació de
la població pren una rellevància especial com a
factor que pot afavorir –o limitar– la contribució
del turisme al creixement econòmic per la via de
la productivitat, motiu pel qual és objecte d’una
anàlisi específica en el subapartat següent.

Addicionalment, no convé perdre de vista que la
creació d’ocupació, com també una major qualitat i seguretat en els llocs de feina, que tengui
en compte, alhora, les demandes de flexibilitat
del mercat laboral però dins un marc de millora
de les relacions laborals, són aspectes clau en el
millorament de la competitivitat, per mitjà de
la relació entre productivitat, ocupació i salaris. En concret, l’estabilitat laboral, la reducció
de la taxa de temporalitat, l’ús adequat de la
contractació temporal i l’assimilació eficient
del fenomen de la immigració, la conciliació
de la vida laboral i familiar i l’impuls per a la
contractació indefinida són elements sobre els
quals cal prestar una atenció especial de cara
al desenvolupament econòmic, en general, i del
sector turístic, en particular.

4.1.1. Qualificació de la mà d’obra
Entre els economistes hi ha consens sobre l’important paper que la qualificació de la força de
treball té en el creixement econòmic d’un país o
d’una regió. Així, sota la denominació de ‘capital humà’, la literatura especialitzada es fa ressò del capital de naturalesa intangible que té
un valor significatiu per a la creació de riquesa,
com ara el talent innat, les habilitats i els coneixements que els individus posseeixen i adquireixen a través de l’educació i la capacitació.
La relació positiva existent entre capital humà
i creixement econòmic ha estat àmpliament
documentada, tant des del punt de vista teòric
com empíric. Tanmateix, el punt de partida en
l’estudi del capital humà com a font de creixement cal cercar-lo en les contribucions realitzades per Solow entre el 1956 i el 1957. De fet,
és el Residu de Solow –equació matemàtica de
creixement derivada del model de Solow–, la
que enceta el corrent d’estudi sobre el creixement endogen, d’on sorgeixen els models que
se centren en el capital humà com a motor del
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creixement. En aquest àmbit, cal mencionar, especialment, els treballs de Becker (1964) –que
va impulsar la teoria del capital humà–, Mincer
(1974) –que analitzà la incidència de la formació sobre la retribució salarial– i de Mankiw,
Romer i Weil (1992) –que contribuïren a l’estudi
del model de creixement des d’una perspectiva
macroeconòmica–. En tot cas, aquests i altres
estudis són coincidents a l’hora d’afirmar que
el nivell de formació de la força laboral exerceix una influència positiva sobre els salaris, la
productivitat, el procés d’innovació, la creació
de riquesa i, en darrera instància, sobre el nivell de benestar. No en va, el progrés tècnic i els
processos d’innovació constant deriven en un
augment de la demanda de treballadors qualificats, els quals ostenten les habilitats necessàries per adquirir els nous coneixements amb més
rapidesa i, alhora, treure el màxim rendiment a
les noves tecnologies i formes de produir.
No obstant això, és necessari assenyalar, d’una
banda, que els efectes del capital humà sobre
la productivitat es materialitzen de manera
diferent d’acord amb el sector d’activitat i, de
l’altra, que la formació adquirida pels individus
abans d’incorporar-se al mercat laboral no té
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perquè traduir-se instantàniament en un augment significatiu de la producció per ocupat.
En aquest sentit, cal tenir en compte la influència de tota sèrie de factors, sovint exògens a la
formació mateixa, referits a (1) l’adequació del
lloc de treball a l’especialització assolida, (2) la
correspondència entre la remuneració establerta, les expectatives del treballador i, així mateix,
el cost d’inversió en formació assumit per l’empresari i (3) l’existència de certes motivacions
de caire psicològic i social.
Amb tot, cal no oblidar que l’adequació de la
formació de la població ocupada a la demanda real del mercat de treball resulta, en aquest
marc, tant o més important que el nivell de
capacitació assolit. Així, és força provat que
qualsevol circumstància que impliqui un dèficit
o un excés de formació no permet garantir que
els beneficis potencials de l’educació s’acabin
traduint completament en una millora de la
productivitat i, per tant, en un impuls del creixement a mitjà i a llarg termini.
Així les coses, la contribució econòmica del turisme –sobretot per la via de la productivitat–
es troba fortament condicionada pel grau de
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formació dels seus efectius laborals. El turisme,
com a servei, requereix una important dotació
de capital humà, tant en termes quantitatius
com qualitatius. L’heterogeneïtat dels serveis
que integren l’experiència turística, el caràcter
intangible de l’output i la indivisibilitat entre la
prestació i el consum del servei són alguns dels
factors que palesen la importància del capital
humà per garantir la qualitat i apuntalar els fonaments del creixement a mitjà i a llarg termini,
en un context on la intensiva relació treballador-client és imprescindible (Baumol, 1985).
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Cal puntualitzar que aquest
fet no només es manifesta en el
segment de la població més jove,
si bé és cert que és on ho fa amb
més intensitat.

A les Balears, el model de desenvolupament
turístic fonamentat, sobretot, en el segment
de sol i platja, ha provocat que durant molt
de temps la quantitat primàs sobre la qualitat,
fet que s’ha traduït en un augment constant de
la demanda de mà d’obra poc qualificada. En
aquest context, és remarcable el paper de complementarietat que, tradicionalment, ha tengut
la mà d’obra immigrant, en una primera onada,
procedent de la resta de l’Estat i, més recentment, de països no europeus. Paral·lelament, la
idiosincràsia del mercat turístic balear ha exercit un impacte determinant en la formació del
capital humà autòcton, atès que la demanda
engrescadora de treballadors amb escassa qualificació i experiència ha minvat, en certa manera, l’incentiu de la població més jove a cursar
estudis superiors.103
Val a dir que, potser, els factors que contribueixen en bona mesura a explicar aquesta situació es troben en el model turístic mateix. En
aquest sentit, la inherent naturalesa estacional
de l’activitat s’ha interpretat, algunes vegades,
com a sinònim de precarietat laboral, en termes de temporalitat, durada de les jornades i
salaris, fet que no ha constituït, en general, un
factor d’atracció per a la població altament
qualificada, si més no, sense un marcat caràcter de provisionalitat.

En tot cas, l’estudi del capital humà es troba fortament restringit per la informació disponible,
que malauradament no respon ni quantitativament ni qualitativament de manera completa a
les exigències d’aquest apartat, atès que, si bé ja
és problemàtic descriure el nivell formatiu assolit
pels individus abans d’incorporar-se al mercat
de treball, resulta encara més improbable acabar disposant d’informació envers la formació
adquirida al llarg de la vida laboral i del capital
acumulat amb l’experiència. Així les coses, la descripció i l’anàlisi del capital humà a les Balears es
duu a terme en aquest subapartat a partir de les
estadístiques publicades pel Ministeri d’Educació i Ciència –per conèixer el grau formatiu de la
població–, les sèries de capital humà construïdes
per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) –per descriure la formació assolida
pels efectius laborals– i les dades regionals de
l’Eurostat –per posicionar les illes en l’àmbit
europeu–. Addicionalment, contribucions econòmiques recents es decanten per aproximar el
capital humà mitjançant una altra mesura alternativa: els fluxos d’ingressos que un individu
posseïdor d’un cert capital humà és capaç de generar. Així, s’entén que els anys d’estudi no són
un fi sinó un mitjà pel qual l’individu obté un
diferencial salarial expressiu de la productivitat
de la inversió en educació i formació que ha realitzat. En conseqüència, aquesta és la doble via
que aquí se segueix. No obstant això, s’ha d’advertir que aquest bagatge informatiu no permet
realitzar l’anàlisi des d’un punt de vista sectorial
i, per tant, caldrà entendre que el capital humà
en el sector turístic ha evolucionat d’una manera
parella al conjunt balear i que, de la mateixa manera, els condicionants a mitjà i a llarg termini
que es deriven de la situació actual per a l’economia regional són, en bona mesura, els que posen
en joc el futur del turisme a les illes.
Tradicionalment, la valoració del capital humà
disponible en una economia s’ha realitzat a par-
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Curs 1991/1992

Curs 2005/2006
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Quadre 4.1

16 anys

17 anys

18 anys

16 anys

17 anys

18 anys

Balears

69,7

59,1

30,4

77,8

61,0

30,5

Espanya

75,2

66,6

35,9

87,9

75,7

38,0

Taxes d’escolarització
per edats

* Dades en percentatges
Font: Ministeri d’Educació i Ciència

tir de l’anàlisi de les taxes d’escolarització, atès
que sovint han constituït l’única font d’informació disponible. En tot cas, si s’entén que el
principal objectiu de l’educació és proporcionar
coneixements, és raonable pensar que un major
nivell formatiu deriva en un major bagatge de
sabers i, per tant, en un capital humà potencialment més elevat. Així mateix, cal esperar que,
posteriorment, el procés educatiu faciliti l’aprenentatge una vegada produïda la incorporació
dels individus al mercat de treball, on l’adopció
de noves habilitats i l’aprofitament de la tecnologia i els coneixements més avançats constitueix
una de les claus per al desenvolupament futur,
tant en termes socials com empresarials.
En aquest sentit, l’anàlisi de les taxes d’escolarització dels cursos acadèmics 1991/1992
–primera referència temporal de què es disposa amb informació homogènia– i 2005/2006,
revelen que a les Balears, igual que a la resta
de comunitats autònomes espanyoles, s’ha
produït un augment de la taxa d’escolarització,
especialment en el segment de setze anys, atesa la fixació per llei de l’obligatorietat de l’escolarització fins a aquesta edat.104 No obstant
això, i malgrat l’augment de la taxa d’escolarització referida als setze anys, les illes continuen situant-se a la coa de l’Estat, tant als setze
anys (77,8% vs 87,95, Espanya) com als desset
(61% vs 75,7%, Espanya) i als devuit (30,5%
vs 38%, Espanya). Així mateix, cal assenyalar que
les dades disponibles revelen que la meitat dels
joves de les Balears abandonen els estudis se-

cundaris, fet que es reflecteix en la caiguda de la
taxa d’escolarització dels desset als devuit anys.
Així, les xifres indiquen que el 40% (vs 30,8%,
Espanya)105 de la població d’entre 18 i 24 anys
ha abandonat el sistema educatiu amb un màxim d’ensenyament obligatori, la qual cosa sens
dubte s’ha de considerar una proporció excessiva comparada amb altres comunitats autònomes amb una renda per càpita similar a la
balear com, a tall d’exemple, Madrid (26,2%),
Catalunya (34,1%), Navarra (17,2%) i el País
Basc (13,9%).
Amb tot, les taxes d’escolarització amaguen
un grau diferent d’aprofitament dels estudis
cursats, motiu pel qual resulta imprescindible
acudir a l’anàlisi de la taxa d’idoneïtat per conèixer el percentatge d’alumnes que realitzen el
curs que els pertoca d’acord amb la seva edat.
En aquest sentit, segons les darreres dades disponibles, les Balears palesen, igualment, un
aprofitament dels estudis (51,3%) que és sensiblement inferior al de la mitjana espanyola
(57,7%) i al registrat una dècada enrere (53,3%,
vs 60,6%, Espanya).
Atenent les estadístiques contextualitzades en
el mercat de treball, les sèries de capital humà
de l’IVIE assenyalen el gran canvi que, en termes
absoluts, ha tengut lloc en l’estoc de capital
humà a les Balears, durant el període considerat, amb el traspàs de primària a secundaria.
Així, l’estructura laboral ha avançat cap a un
nivell formatiu de grau mitjà en detriment dels

104
Cal aclarir que si bé la llei obliga a l’escolarització fins als setze
anys, no imposa l’acabament
d’un cicle escolar, de manera que
els alumnes repetidors que decideixen abandonar a aquesta edat
ho fan sense el títol d’educació
secundària obligatòria (ESO).
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Any 2005, darrera dada
disponible.
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Gràfic 4.1

Evolució de la taxa
d’idoneïtat dels estudis
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estudis primaris, que havien caracteritzat la mà
d’obra de dues dècades enrere. En aquest sentit,
el 71% de la població activa de les illes ostenta
un títol secundari, percentatge que supera amb
escreix el corresponent a l’any 1987 (35,6%) i
que ha reduït notablement la presència d’actius amb estudis de nivell inferior (16%, 2004
vs 53,7%, 1987). No obstant això, a diferència
d’altres regions espanyoles, el percentatge de
població activa amb estudis superiors ha palesat a les Balears una trajectòria pràcticament
plana durant els darrers vint anys (12,6%, 2004
vs 9,4%, 1987), alhora que, a l’altre extrem,
l’analfabetisme ha quedat gairebé exhaurit del
panorama laboral balear.
Sens dubte, la composició de la població activa
en termes formatius s’ha traduït a l’àmbit de
la població ocupada i aturada, la qual cosa ha
palesat, en ambdues categories, un increment
d’efectius a la franja central de l’educació secundària i, alhora, una disminució de la primària. La franja d’estudis superiors, per la seva
banda, no ha guanyat el pes esperat, a causa

sobretot de l’alt nivell d’abandonament escolar una vegada finalitzats els estudis obligatoris però també del fet d’intercanviar l’inici dels
estudis universitaris per la incorporació primerenca al mercat laboral.
Es pot veure, doncs, que les Balears s’han mantengut al llarg dels darrers vint anys per davall de
la mitjana espanyola en termes de percentatge
d’individus amb estudis superiors, per situar-se
l’any 2004 en el 6%, enfront del 12% d’Espanya
i a força distància de les comunitats autònomes
amb un nivell de renda per càpita semblant,
com ara Madrid (20,7%), el País Basc (15%),
Catalunya (12,1%) i Navarra (14%). Així mateix,
les dades del Cens de població (INE, 2001) corroboren els registres anteriors i situen el percentatge d’ocupats amb estudis superiors a la coa
del rànquing per comunitats autònomes (15,3%
vs 20,6%, Espanya), fet que palesa el dèficit de
les Balears en aquesta matèria, per tal com se
situen al capdavant de les comunitats amb un
major nombre de treballadors amb estudis secundaris, just per davall de Cantàbria.

ets
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Consegüentment, el nombre d’universitaris participants al mercat de treball de l’arxipèlag es
redueix, segons l’Eurostat, al 24,4% de la població econòmicament activa, percentatge inferior a la mitjana espanyola (31,5%). Tot plegat
suggereix que la distribució de la força laboral
de les Balears entre els diferents nivells formatius és radicalment diferent a la palesada per
les economies europees, atès que, mentre que
aquestes darreres concentren bona part dels esforços a potenciar com a mínim l’educació secundària com a pas previ per a l’obtenció del grau
universitari, les illes continuen bescanviant, a hores d’ara, l’educació primària per la secundària.
És, precisament, per aquest motiu, que les Balears constitueixen una de les regions europees
amb una proporció major d’actius que ostenten el títol primari (49%), seguides, immediatament, pels registres corresponents als mercats
espanyol (45,2%) i, a més distància, francès
(27,3%). Alhora, les illes tenen un dels menors
percentatges de treballadors que posseeixen un
títol d’educació secundària superior (26,6%),

que supera lleugerament la mitjana espanyola
(23,3%) però que, en qualsevol cas, es troba a
força distància del corresponent, per exemple,
al mercat laboral alemany (58,3%).
En resum, els resultats obtenguts a partir de les taxes d’escolarització, les taxes d’idoneïtat i les sèries
de capital humà de l’IVIE, el Cens de població i les
dades de l’Eurostat, suggereixen que l’economia
balear té una dotació de capital humà clarament
per sota de la mitjana espanyola. El percentatge
de població que només ha assolit l’ensenyament
obligatori és, sens dubte, excessiu comparat no
solament amb els estàndards internacionals, sinó
també amb les comunitats autònomes esmentades. Una situació que no sembla que tendesqui
a corregir-se en el futur proper, atesa l’evolució
de les taxes d’escolarització de joves d’entre 16 i
18 anys, amb diferències notables als devuit anys
respecte de comunitats autònomes com Madrid
(6,7 pp) i el País Basc (14,4 pp).
Des d’una altra perspectiva, l’estudi de Raymond
i Roig (2007) permet mesurar el capital humà de
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les Balears en comparació amb Espanya mitjançant la taxa de rendiment intern, és a dir, les rendes salarials addicionals que obtendria un individu si incrementàs el seu nivell educatiu respecte
dels costos associats. Els resultats de l’estimació
d’una equació de salaris minceriana, a partir de la
informació que es deriva de l’enquesta d’estructura salarial elaborada per l’INE corresponent als
anys 1995 i 2002, posen de manifest que el rendiment de l’educació a les Balears s’ha reduït entre
els dos anys considerats del 8,70% al 7,43%. És a
dir, un any addicional d’educació seria lleugerament menys rendible, en termes de l’increment salarial associat, l’any 2002 menys que l’any 1995,
fet que suggereix l’existència d’un desequilibri
entre oferta i demanda, que s’intensifica si es té
en compte que, com es veurà a continuació, els
requeriments educatius de la demanda de treball
generada aquests anys no han estat molt elevats.
Aquesta pauta es repeteix en el conjunt nacional
(8,62, 1995 vs 7,85, 2002) a excepció de Madrid,
Catalunya i el País Basc, on els rendiments es pot
considerar que no han variat. Finalment, l’estu-

di de Raymond i Roig (2007) permet aproximar
el valor de l’estoc de capital humà per ocupat a
partir de l’actualització dels fluxos d’ingressos salarials futurs esperats per cada individu. Els principals resultats obtenguts situen de nou les Balears
per sota de la mitjana espanyola, amb un valor
del capital humà per ocupat de 372.800 euros
(vs 418.100 €, Espanya). La comunitat autònoma
amb un capital humà per ocupat més elevat és
Madrid, amb un valor de 535.000 euros i un 28%
superior a la mitjana espanyola. Mentrestant,
a l’extrem inferior se situa Extremadura, amb
314.000 euros, un 25% inferior a la mitjana nacional.
Malauradament, tal com ja s’ha comentat, la
informació disponible no permet extrapolar
l’anàlisi al sector turístic a través de cap de les
metodologies aplicades anteriorment, si bé no
s’ha d’oblidar que prop d’una tercera part dels
treballadors de l’arxipèlag afiliats a la Seguretat Social duen a terme l’activitat professional
en alguna de les activitats relacionades amb la
indústria turística.106 Tot plegat suggereix la ne-
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Quadre 4.2

Distribució dels
treballadors de l’hoteleria
per nivell formatiu
i ocupació

* Dades en percentatges referides a l’any 2001
Font: UIB i Conselleria de Treball i Formació

cessitat d’aprofundir en aquests resultats amb
estudis específics efectuats des d’un vessant
sectorial o per a un segment d’activitat turística
determinat. En aquest sentit, mereix una menció especial el treball de Ramos, et al. (2004),
realitzat a partir d’una enquesta –instrumentada per la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Treball i Formació– referida al sector
de l’hoteleria balear.
Les principals conclusions de l’explotació de
l’enquesta esmentada revelen, en primer lloc,
que l’estructura ocupacional per nivells formatius al sector de l’allotjament turístic balear
respon, fonamentalment, al descrit anteriorment per als registres poblacionals. En aquest
sentit, els majors percentatges de força laboral
es concentren, d’una banda, en el tram d’estudis secundaris o de formació professional en
les ocupacions relacionades amb les tasques
d’administració i direcció (42,1%) i recepció (42,2%) i, de l’altra, en el tram d’estudis
primaris en les activitats menys intensives en
coneixements i de menor interacció directa
amb el client, com ara les referides a la neteja d’habitacions (61%), menjador (58,1%),
bar (57,2%), cuina (56,6%) i serveis tècnics
(53,6%). Val a dir, així mateix, que els ocupats
amb estudis superiors es concentren, majoritàriament, en les activitats relacionades amb
la gestió (26,2%), mentre que els especialitzats
en turisme s’ocupen en aquestes mateixes tas-

ques (22,7%) i, sobretot, en les realitzades a la
recepció dels establiments (29,5%).
En segon lloc, i lligat amb l’anterior, els resultats
revelen que si bé el nivell formatiu assolit pel
treballador potencial constitueix un factor fonamental en la valoració que l’empresari realitza a
l’hora d’efectuar noves contractacions, ostenta
però una puntuació igual o inferior a la importància que es concedeix a l’entrevista personal,
fet que, no obstant això, es va invertint a mesura
que augmenta la categoria de l’establiment.
Finalment, els resultats assenyalen que, en
gran manera, els empresaris de l’hoteleria balear consideren suficient el grau de formació
dels seus efectius, d’acord amb les responsabilitats requerides pels llocs de treball que
ocupen. En tot cas, val a dir que el grau de
satisfacció descendeix, d’una banda, a mesura que augmenta la categoria de l’establiment
–fet altament correlacionat amb la prestació
d’un servei de major qualitat– i, de l’altra, a
mesura que s’incrementen les responsabilitats
departamentals. Així, a tall d’exemple, el departament de recepció, integrat, generalment,
per una mà d’obra formada en estudis de turisme, és el que rep globalment una acceptació major per part de l’empresari, la qual cosa
es manifesta a la inversa en el departament de
cuina, on sovint predominen els treballadors
d’escassa qualificació.
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Sobre aquesta qüestió, consultau el subapartat 1.4.2. Ocupació,
a la part primera d’aquesta obra.
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Quadre 4.4

Hotelers que consideren
suficient el grau de
qualificació dels seus
treballadors

Menjador Bar Serveis tècnics

H 1-2 *

95

93

88

80
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78

73
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90

92

74

70

70

70

82

H 4-5 *

85

88

73
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Total

90

91

78
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73

74

79

* Dades en percentatges referides a l’any 2001
Font: UIB i Conselleria de Treball i Formació		

Així les coses, no és estrany que l’estructura del
mercat de treball de les Balears, en general, i la realitat que dirimeix el sector turístic, en particular, convidin a plantejar-se, tot sovint, si la
qualificació de la força laboral és escassa però
adequada a la demanda empresarial o si, ans
el contrari, aquesta darrera s’enfronta a serioses dificultats per contractar personal amb
una qualificació superior que s’adapti vertaderament a les seves necessitats i, sobretot, a
assolir el que seria un estàndard de productivitat acceptable.
El cert és que els registres laborals de les illes
posen en relleu, reiteradament, una importància relativa elevada dels ocupats no qualificats. De fet, des del punt de vista de la
demanda de treball, les deu ocupacions més
contractades durant l’any 2006 –que aglutinen el 61,3% del volum de contractació total–, fan referència a activitats per a les quals
es requereix un nivell formatiu baix, com ara

personal de neteja d’hotels i oficines (12,3%),
cambrers (12,1%), peons del transport i de la
construcció (9,6%) i picapedrers (8,5%), entre d’altres. Alhora, des del punt de vista de
l’oferta laboral, la major part dels demandants de feina –aturats o no aturats– ostenten com a màxim un nivell formatiu equivalent a l’educació general secundària (73,7%),
mentre que els titulats superiors no arriben ni
a una dècima part (7,7%).
En l’àmbit del turisme, el raonament és generalment semblant, per tal com s’observa que el
major nivell de contractació del sector s’efectua
en els segments de requeriments formatius inferiors, fet que, ben sovint, no només s’ha contrastat, sinó que s’ha anunciat com una de les
causes potencials de l’abandonament primerenc dels estudis a les illes.
Entre els factors que poden argüir-se per explicar i entendre millor la relació existent en-
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tre el capital humà i l’activitat turística a les
Balears, destaquen:
L’herència històrica: el desenvolupament massiu del turisme a partir de la dècada dels seixanta va capgirar l’estructura econòmica que havia
definit, tradicionalment, l’especialització de les
illes. D’aquesta manera, els coneixements referits
a l’articulació i al desenvolupament del producte
turístic balear els inicià una població no formada
específicament i es consolidaren, sobretot, a través dels coneixements acumulats per l’experiència (learning by doing), sense un bagatge formatiu
previ que informàs sobre la marxa de l’activitat
ni recolzàs la correcta o incorrecta interpretació
dels senyals del mercat. En aquesta mateixa línia, la relativament tardana posada en funcionament de la Universitat de les Illes Balears,
l’any 1978, explica, en part, que certes generacions es formassin a altres regions espanyoles o a
l’estranger per cursar estudis superiors especialitzats o de postgrau, amb el risc consegüent que
cercassin en aquestes localitzacions una ocupació adequada al seu nivell superior.
El model turístic: des del punt de vista del producte, el posicionament de les Balears com a
destinació estrella del tradicional sol i platja ha
provocat –a mesura que ha anat assolint un marcat grau de maduresa i, per tant, ha esdevengut
massiu– que, generalment, la quantitat s’hagi anteposat a la qualitat. Així mateix, des del punt de
vista del mercat turístic, l’intens patró estacional
que caracteritza l’esdevenir de l’activitat provoca
notables distorsions socioeconòmiques que, sens
dubte, es traslladen als registres laborals.107 Tot
plegat ha convidat la indústria turística a proveirse, en bona manera, de mà d’obra de baixa qualificació –disposada a assumir les condicions de
temporalitat, salaris relativament reduïts i jornades intenses durant la temporada alta– i, alhora,
ha desincentivat la formació dels treballadors a
càrrec de les empreses –atès l’elevat grau de provi-
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sionalitat de bona part de la plantilla–, fets, ambdós, que en darrera instància han derivat en unes
ràtios de productivitat històricament baixes.
El teixit empresarial atomitzat: les empreses que
integren la indústria turística presenten, de la mateixa manera que el conjunt del teixit empresarial
balear i, també, espanyol, una dimensió reduïda.
La intensa creació de petites i mitjanes empreses
(pimes), el caràcter familiar d’una bona part i una
significativa proporció d’autònoms reflecteixen,
en certa manera, unes majors restriccions a l’hora
d’encetar processos de formació continuada entre els seus treballadors. Així les coses, els registres
referents a l’any 2006 palesen que el 43,4% de les
empreses de la indústria turística108 no tenen assalariats al seu càrrec, sobretot en alguns segments
del transport terrestre (29,5%), bars (23,2%) i
restaurants (14,5%). Mentrestant, el 89,7% de les
empreses amb assalariats en nòmina comptabilitzen menys de deu treballadors, fet que s’observa,
sobretot, en l’àmbit dels establiments de begudes
(97,2%), del lloguer d’automòbils (93,8%), de
les activitats recreatives diverses (91,3%) i de la
restauració (90,6%), entre d’altres. Val a dir, no
obstant això, que les empreses de major dimensió
es concentren en l’àmbit de l’hoteleria i del transport aeri i marítim.
En aquest escenari, s’albiren, bàsicament, tres
línies estratègiques per avançar cap al desplegament d’una activitat turística més orientada a
l’aprofitament del capital humà com a font de
creixement. En aquest sentit, l’existència d’efectes positius de la inversió en capital humà més
enllà de l’àmbit estrictament privat, reforçarien
la necessitat de:
Articular polítiques d’atracció de mà d’obra
especialitzada, en un intent de garantir que en
el futur el sector serà capaç, d’una banda, de
capitalitzar completament el coneixement acumulat i, de l’altra, d’assumir i gestionar amb

107

Per a més informació, vegeu el
subapartat 2.2.2. Estacionalitat, a
la part segona de l’obra.

108
S’han considerat integrants de
la indústria turística les activitats
recollides a l’apartat 1.2. Delimitació del sector turístic, inclòs a
la part primera de l’obra.

202

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

Gràfic 4.4

Distribució del teixit
empresarial de la indústria
turística
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eficiència les oportunitats que es deriven de la
implantació de noves tecnologies i de la societat del coneixement.
Dissenyar els mecanismes que permetin identificar els continguts educatius en un món canviant, plantejant programes de formació adequats als requisits del mercat cada vegada més
exigents i especialitzats i, alhora, incentivant
la formació continuada a les empreses per tal
que redundin, internament, en una millora de
la productivitat laboral i, externament, en una
millora de la qualitat del servei. En aquest context, l’adequació entre les necessitats del mercat quant a la demanda de qualificacions i la
inversió educativa podrien originar un cercle
virtuós en el qual ambdós processos es reforçassin mútuament.
109

Vegeu, en aquest sentit, els
estudis de Barth (2002) amb
dades noruegues, de Battu et al.
(2003) per a treballadors britànics, d’Alcalà i Hernández (2006)
i Raymond i Roig (2007) pel que
fa al cas espanyol.

Recolzar les pimes i aprofitar les sinergies
existents a través de la cooperació de treballadors per branques d’activitats afins. En aquest
sentit, sembla provat109 que la interacció dels
treballadors més qualificats amb altres man-

co qualificats –o el que és el mateix, elevar el
capital humà mitjà de l’entorn en el qual un
treballador se situa– pot afectar positivament
la productivitat d’aquests darrers, cosa que
suggereix l’existència d’un efecte de retroalimentació positiu.
Sens dubte, la cooperació entre el teixit empresarial i les administracions públiques, una
vegada més, és essencial, per tal com els factors que determinen la capacitació del factor
humà, a nivell agregat, es troben en el mercat
de treball, però també en el sistema educatiu
i en la progressió i la implicació empresarial.
Potser els termes utilitzats, habitualment, referits a una alta o escassa qualificació condueixen, sense voler, a un equívoc constant i cal que
siguin bescanviats pels d’una adequada o no
adequada qualificació. Sembla que, en aquest
sentit, només des de l’equilibri de necessitats i
expectatives es pot obtenir un resultat altament
satisfactori per encarar els nous reptes de competitivitat i creixement a llarg termini que el model global imposa.
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4.1.2. Oferta de formació
El convenciment per part dels gestors públics
i privats de les bondats del capital humà com
a element clau per al desenvolupament econòmic ha afavorit l’augment dels pressupostos
educatius i l’ampliació de titulacions, cursos i
seminaris d’especialització per tal de millorar el
nivell educatiu de la població.
Així les coses, no és difícil percebre l’interès dels
responsables de moltes empreses i institucions
públiques i privades pels resultats de les activitats de formació, convençuts de la importància
que revesteix disposar d’un capital humà amb
capacitat de raonar, interpretar i trobar noves
idees per seguir progressant. Aquesta actitud
és una conseqüència directa del nivell de desenvolupament i competència, de les creixents
demandes socials i de la progressiva escassetat
dels recursos (naturals, productius, pressupostaris, etc.). Mentrestant, emperò, són molts els
responsables públics i privats que tenen dificultat per acceptar el valor de determinats continguts de l’oferta formativa i la culpen d’anar
dues passes enrere de les necessitats del mercat
laboral i dels canvis socials en conjunt.
En aquest context, tan important com millorar
el nivell de formació de la població és avaluar
el procés de transició des del sistema educatiu
al mercat laboral, les característiques dels llocs
de feina que s’ocupen i la relació entre les competències adquirides i les necessàries per desenvolupar una determinada activitat laboral.
L’estudi d’aquest entramat de relacions permet,
d’aquesta manera, planificar una estratègia de
futur envers les noves necessitats del mercat
laboral que introdueix canvis en les titulacions
existents o en crea de noves.
I és que l’oferta formativa no constitueix un element de creixement per si mateixa, sinó que és
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la seva adequació, en termes de quantitat i qualitat, el factor que estimula la productivitat del
capital humà i, per tant, el creixement econòmic.
Així, l’acoblament quantitatiu resulta determinant, per tal com l’existència d’un desequilibri
entre oferta i demanda formativa comporta un
desajust entre oferta i demanda laboral i, per
tant, incideix negativament sobre el creixement
econòmic. D’altra banda, descuidar la dimensió
qualitativa de l’oferta de formació sobre la base
dels estàndards de qualitat àmpliament reconeguts –nivell dels cursos, professorat, recursos
destinats, etc.– o de manera descoordinada amb
el mercat de treball –oferint cursos en matèries
allunyades de les demandes laborals–, pot limitar la influència que la formació exerceix sobre el creixement econòmic. Així les coses, si en
una situació límit se seleccionen els treballadors
d’acord amb el seu nivell educatiu però no es
creen llocs de feina adequats a la seva formació,
un augment del nivell formatiu revertirà escassament en un guany de productivitat.
Existeixen diverses explicacions envers les divergències que hi ha entre ocupacions i nivells educatius adequats. Mentre que els uns pensen que el
nivell educatiu és només una credencial que dóna
accés al mercat laboral, amb independència de si
és adequat o no per al desenvolupament d’una
determinada ocupació,110 els altres consideren que
aquests diferencials tenen un caràcter transitori i
que la mobilitat dels treballadors propicia amb el
temps que aquells que ostenten un major nivell
educatiu ocupin llocs més qualificats.
Sigui el que sigui, avui ningú no dubta que la
millora del nivell educatiu, la globalització de
l’economia, el procés de construcció de la UE i
les noves tecnologies de la informació han canviat de manera notable les condicions en què es
desenvolupa la vida laboral, així com la transició del sistema educatiu al mercat de treball. En
les circumstàncies actuals, el foment de la inno-
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Els titulats mateixos reconeixen majoritàriament que el
motiu fonamental per cursar
estudis secundaris o superiors
és augmentar la probabilitat de
trobar una feina.
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vació i les condicions que planteja la nova estructura economicosocial a nivell mundial obliguen les empreses a repensar la seva arquitectura per incrementar de manera significativa la
capacitat de capturar coneixement i, alhora, les
institucions educatives a ampliar la seva missió
i a assolir una major interrelació amb les empreses i els agents socials. Així, l’oferta formativa es veu obligada a desplaçar-se cap al centre
del sistema de creació de riquesa per adquirir
noves característiques i assumir noves funcions,
perquè més formació equivalgui a més i millors
oportunitats de futur.

111

Per a més informació sobre
aquesta qüestió, vegeu el subapartat 4.1.1. Qualificació de la
mà d’obra.

Amb tot, disposar d’una oferta formativa adequada i adaptada a la realitat sociolaboral es
configura com un element doblement determinant per al desenvolupament econòmic de
qualsevol regió o país. En primera instància,
perquè posa a disposició del teixit empresarial
professionals amb una major capacitació per al
desenvolupament de les activitats programades
i en disposició per introduir nous productes,
serveis i noves formes d’organització i producció. I, en segon lloc, perquè s’erigeix en garantia
de la inserció dels treballadors en un mercat laboral cada vegada més competitiu.
En aquest context, els beneficis derivats de la
millora de l’oferta formativa adquireixen una
rellevància especial ateses les característiques
pròpies de l’activitat turística i en condicionen
el desenvolupament a mitjà i a llarg termini.
Així, tal com assenyala Fayos-Solá (1997),
la formació en turisme i, consegüentment,
la qualitat del capital humà són els puntals
que garanteixen l’èxit de la nova era del turisme. D’aquí ve la importància d’articular una
oferta formativa que, tant des d’una òptica
qualitativa com quantitativa, doni resposta
als requeriments dels agents públics i privats
que operen al voltant de la indústria turística
de les Balears.

Tanmateix, no convé oblidar que l’oferta de formació en l’àmbit del turisme, igual que qualsevol altra formació especialitzada de grau mitjà
o superior, es troba condicionada per tot un
seguit de factors –sovint exògens, emperò connexos, a l’especialitat mateixa–, entre els quals
destaquen, especialment, els següents:
Sistema educatiu obligatori: la formació adquirida en l’etapa d’ensenyament obligatori no
només constitueix la base per al desenvolupament d’estudis de grau mitjà o superior, sinó
que esdevé la principal via d’accés a estudis secundaris no obligatoris o superiors. En aquest
sentit, l’itinerari curricular previ és tan o més
important que l’especialització que es vulgui
cursar. En el cas balear, l’elevat nivell de fracàs
escolar –manifestat amb altes taxes d’abandonament111 i baixos resultats acadèmics– i la
necessitat de noves alfabetitzacions –la informacional i l’ambiental, per exemple– suposen
un entrebanc per a l’aprofitament d’una oferta
formativa competent i especialitzada.
Recursos econòmics: tot i que els recursos públics destinats a l’educació s’han incrementat
durant els darrers vint anys, a les Balears l’evolució de la despesa educativa amb relació al PIB
posa de manifest que, en termes generals, la inversió pública en educació s’ha mantengut estable (2,8%, 2005 vs 2,4%, 1998), fet que ha impedit escurçar el diferencial que separa les illes de
la mitjana nacional (4,3%, 2005 vs 4,4%, 1998)
i d’altres comunitats autònomes que disposen
d’un nivell de renda bruta semblant –Catalunya
(2,9%), Navarra (3,2%) i el País Basc (3,7%).
Demandes laborals: de la mateixa manera que,
en un context de creixent demanda de treball
qualificat, la carència d’una oferta de formació
adequada suposa un fre al creixement, l’existència
d’una oferta formativa molt especialitzada en un
marc de demanda de treball poc qualificat, impli-
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ca un malbaratament dels recursos. D’aquí deriva
la importància que l’oferta de formació respongui
a les vertaderes necessitats del teixit productiu per
garantir, d’aquesta manera, un nivell i una qualitat òptima. En aquest sentit, no convé oblidar que
les demandes de treball del sector turístic balear
s’han concentrat en segments de mà d’obra poc
qualificada, fet que, sens dubte, ha tengut un impacte minorador de l’oferta formativa turística.
Amb tot, la contínua adaptació dels plans d’estudis –d’acord amb les successives reformes
educatives–, juntament amb l’escassa dotació
pressupostària per al finançament de l’educació i l’existència d’un mercat de treball molt actiu –on ha predominat la visió quantitativa vers
la qualitativa–, són els factors que expliquen, en
general, un descens de la formació de base, fet
que, sens dubte, ha tengut efectes sobre el ventall d’oferta formativa en l’àmbit del turisme i el
seu aprofitament.
En aquest escenari, els esforços de les administracions central i autonòmica s’han orientat cap al

foment d’una variada oferta formativa en l’àmbit
turístic que abraça diferents nivells i vies d’accés.
En aquest sentit, s’ha donat un fort impuls a la formació professional (FP) en turisme. Actualment,
aquesta oferta es compon de tres cicles formatius
de grau mitjà –que atreuen el 68,9% dels alumnes
matriculats (vs 81,1%, 1987)– i cinc cicles de grau
superior –que concentren el 31,1% d’alumnes matriculats (vs 18,9%, 1987)–, la qual cosa posa de
manifest la preferència dels estudiants pel cicle de
grau formatiu mitjà, malgrat l’increment que ha
experimentat l’oferta formativa superior.
D’acord amb l’esforç duit a terme per potenciar la FP en matèria turística, s’han adaptat els
horaris dels diferents cursos per fer-los compatibles amb la jornada de treball i s’ha relaxat
el període lectiu a fi que no interferesqui en
la temporada alta turística. Addicionalment,
l’estructura dels estudis de FP i el seu caràcter
finalista, clarament orientat al mercat de treball, han fet que la demanda d’aquests estudis
s’hagi incrementat al llarg de les dues darreres
dècades –de l’aprovació de la LOGSE ençà– per
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configurar-se com un element important de
cara a la formació de capital humà i al seguiment d’estudis universitaris.

112

El 19 de gener de 1991, en
què va ser promulgat el Decret
110/90, de 13 de desembre.
113

D’acord amb el Pla d’Estudis
aprovat i publicat al BOE de 3 de
desembre de 1998.
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A més dels estudis universitaris oferts per la UIB a l’àrea del
turisme, la Universitat Nacional
d’Ensenyament a Distància
(UNED) i la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) possibiliten
també el seguiment no presencial
de la diplomatura en Turisme, fet
que permet a l’estudiant gaudir
d’una major flexibilitat i moure’s
en un entorn virtual de formació
fent ús de noves eines i mitjans
tecnològics.

Pel que fa als estudis de nivell superior en turisme, les Balears han estat sempre una de les
comunitats autònomes més sensibles quant
a la necessitat d’oferir una formació turística
més enllà de la formació professional reglada.
De fet, més d’una vegada, el Govern de les Illes
Balears i la UIB han estat pioners en iniciatives
de formació superior. Així, l’any 1987, el Govern
de les Illes Balears va crear un centre no estatal
d’ensenyaments especialitzats adscrit a l’escola
oficial de Madrid, amb l’objectiu de donar
resposta a les necessitats i a les exigències que
els treballadors i els empresaris del sector manifestaven d’algun temps ençà. Tres anys més
tard, el 1991,112 aquest centre es transformà en
l’Escola Oficial de Turisme (CAIB-UIB), amb la
possibilitat de tenir centres adscrits i amb competència per expedir títols.
Cal destacar que, a diferència d’altres comunitat autònomes, l’Escola Oficial de Turisme va
estar sempre vinculada a la UIB. En aquest sentit, va ser la Conselleria de Turisme del Govern
balear la que encarregà a la UIB la gestió de
l’escola, fet que propicià que els seus directius i
professors passassin a pertànyer, gairebé tots,
al cos de personal docent investigador de la UIB
i que l’escola se situàs físicament al campus.
No obstant això, no va ser fins al 1997 que
l’Escola Oficial de Turisme es va integrar com
un centre més de la UIB –amb una titulació
reglada de primer cicle–, a la qual cosa seguí
l’adscripció, primer, de l’Escola de Turisme del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera (1998) i,
posteriorment, de l’Escola de Turisme Felipe Moreno (ETFM, 2001). En aquest marc, l’aposta
ferma del Ministeri d’Educació i Ciència per un
ensenyament de qualitat en l’àmbit del turisme

amb la promulgació d’unes directrius pròpies
va possibilitar que l’any 1998 s’aprovàs un pla
d’estudis unificat que adoptaren les diferents
escoles i que situà els estudis turístics al nivell de la resta de diplomatures universitàries.
D’aleshores ençà, el nombre d’alumnes matriculats a la diplomatura en Turisme113 ha mostrat
una tendència creixent, fins al punt de ser ara
per ara un dels estudis més demanats de la UIB.
Així, al llarg de la darrera dècada, 2.489 alumnes han obtengut la titulació de diplomat en
turisme a través de l’Escola Universitària de Turisme (EUT) i de les escoles adscrites.114
La diplomatura en Turisme s’ha caracteritzat pel
caràcter multidisciplinar i a la vegada específic
dels seus estudis, referits tant al sector com als
diferents segments que el componen, amb una
clara orientació pràctica. En efecte, la implementació, a partir del curs 1999/2000, d’uns períodes de pràctiques obligatòries en empreses o en
institucions, privades o públiques, d’àmbit local,
estatal i internacional, possibilita que l’alumnat apliqui els coneixements adquirits i potenciï
les seves capacitats, alhora que forja la seva pròpia inserció al mercat laboral.
En aquest recorregut, mereix una menció especial la posada en funcionament, a partir del curs
2004/2005, d’un grup de matrícula concret a
l’EUT que, sota la denominació Curs d’Adaptació a la Temporada Turística (CATT), allibera
l’alumne de classes durant la temporada alta,
la qual cosa incideix, de manera ferma, en la
relaxació de la càrrega lectiva i, per tant, allarga
la durada de la titulació (4 anys vs 3 anys, matrícula tradicional).
En un intent de cobrir la llacuna existent entre els
estudis de la diplomatura en Turisme i els estudis de postgrau que oferien algunes universitats
espanyoles en aquesta matèria, la UIB va crear
l’any 1993 el títol propi de segon cicle, concebut
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Curs 1987/1988
Grau

FP 1

FP 2

Curs 2006/2007

Cicle

Alumnes
matriculats

Alumnes
matriculats

Cicle

Cuina

142

221

Cuina

Serveis

115

20

Pastisseria i forn

Regidora de pisos

44

51

Serveis restaurant i bar

41

Allotjament

Administració hotelera

27

38

Agència de viatges

Ensenyaments especialitzats

43

28

Informació i comerc. turística

25

Restauració

371

Quadre 4.5
Grau

FP de grau
mitjà

FP de grau
superior

424

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Conselleria d’Educació i Cultura

amb una estructura parella a la resta estudis
homologats de segons cicle, tant en nombre de
crèdits com en titulació requerida als professors
i dedicació dels alumnes. Amb el títol superior
de turisme es pretenia, així, millorar la formació
en turisme dels diplomats i d’aquells que havien cursat el TEAT, amb la finalitat d’oferir a les
empreses un personal qualificat per cobrir els
quadres intermedis i superiors i nodrir, al mateix temps, el desenvolupament de la investigació acadèmica en aquest àmbit.
En aquesta mateixa línia, l’any 1994 el Govern
de les Illes Balears i la UIB varen crear un consorci per constituir l’Escola d’Hoteleria de les
Balears amb la intenció d’erigir un centre docent líder en el camp de l’hoteleria, la formació
empresarial i professional i la investigació cientificotècnica. Amb aquest propòsit es va crear
el títol en Direcció Hotelera Internacional, titulació pròpia de primer cicle de la UIB, acreditada per l’European Foundation for Acreditation
of the Hotel School Programmes (EURHODIP)
i organitzada en quatre cursos acadèmics, al
llarg dels quals l’alumne es veu obligat a realitzar pràctiques durant un període no inferior a
sis mesos en hotels d’àmbit internacional. L’en-
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cert d’aquest programa formatiu es fa palès
amb els 2.679 alumnes que s’hi han matriculat
des dels seus inicis (curs 1995/1996).
Addicionalment, l’Escola d’Hoteleria s’ha caracteritzat, des de la seva constitució, pel fet de
ser molt dinàmica en l’oferta de diferents titulacions tècniques, totes d’acord amb la demanda
del sector turístic del moment. D’aquí ve que
l’oferta formativa hagi variat amb el pas dels
anys i abraci camps diversos, entre els quals
destaquen cursos especialitzats en allotjament,
aliments i begudes i la creació recent d’un postgrau en alta cuina, tots dirigits a formar treballadors amb una elevada qualificació.
A més a més, la UIB ha anat posant en marxa
un seguit de programes orientats a complementar la formació turística rebuda pels estudiants
en turisme i altres especialitats, com el màster
en gestió turística, títol de postgrau propi de la
UIB, i el màster i el doctorat en economia del
turisme i medi ambient, que s’integra en l’oferta
de títols de postgrau oficials de la UIB. Paral·
lelament, l’Escola de Turisme Felipe Moreno ha
respost a la demanda de formació ampliant els
estudis oferts en tots els graus, cosa que ha su-

Correspondència
entre els cicles
de formació
professional
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Quadre 4.6

Cursos oferts
per l’Escola d’Hoteleria
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Títol

Des de

Fins a

Alumnes matriculats

Direcció hotelera internacional

Curs 1995/2006

En vigor

2.679

Tècnic en cuina

Curs 1998/2009

En vigor

847

Tècnic en restauració

Curs 1998/2009

En vigor

137

Gestió d’aliments i begudes

Curs 2000/2001

En vigor

94

Tècnic en recepció

Curs 1998/2009

En vigor

451

Gestió d’allotjaments

Curs 1999/2000

En vigor

205

Tècnic en restaurants i bars

Curs 2004/2005

En vigor

43

Direcció i gestió de restaurants i bars

Curs 2005/2006

En vigor

38

Postgrau en alta cuina

Curs 1995/2006

En vigor

30

Mestre especialista en animació

Curs 1995/2006

Curs 2001/2002

64

Mestre especialista en cuina

Curs 1995/2006

Curs 2001/2002

183

Mestre especialista en governació

Curs 1995/2006

Curs 2001/2002

22

Mestre especialista en recepció

Curs 1995/2006

Curs 2001/2002

181

Mestre especialista en restauració

Curs 1995/2006

Curs 2001/2002

64

Mestre especialista en serveis tècnics

Curs 1995/2006

Curs 2001/2002

23

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’Escola d’Hoteleria

posat l’aparició dels estudis superiors d’administració i direcció d’empreses turístiques i màrqueting, que complementen la diplomatura en
turisme, en el rang de formació superior.
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No obstant això, l’aprovació
del Reial decret 395/2007 fusiona
ambdós plans de formació.
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El compliment d’aquests objectius s’ha articulat entorn dels
Contractes Programa per a la
Formació de Treballadors Ocupats (FORCEM).

En qualsevol cas, tan important com la formació reglada, prèvia a la inserció laboral, és la
formació contínua dels treballadors en l’àmbit
de la seva especialització, qüestió que ha portat
a les institucions públiques i privades a oferir
formació als treballadors del sector aprofitant
els períodes d’inactivitat. En aquest sentit, la
Conselleria de Formació i Treball ha respost als
requeriments del mercat de treball oferint formació específica a través de cursos gratuïts orientats a la millora de les capacitats d’inserció
laboral i qualificacions professionals.
L’oferta formativa s’estructura, actualment, en
formació ocupacional i formació contínua, segons la situació laboral del receptor del curs.115
Així, la formació ocupacional que, sota la com-

petència del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), fomenta la reinserció laboral dels
treballadors desocupats s’articula, en gran manera, a través del programa de formació i inserció professional (Pla FIP). Aquest pla estableix
un seguit de cursos que intenten donar resposta a les necessitats formatives de cadascuna de
les branques sectorials turístiques, la qual cosa
es tradueix en el fet que, avui dia, siguin vint les
especialitats formatives que s’imparteixen en
el marc del programa, organitzades en quatre
grans àrees temàtiques (allotjament, restauració i bar, agències de viatges i cultural).
Mentrestant, la formació contínua, orientada
a l’aprenentatge permanent dels treballadors
ocupats, s’organitza a partir d’un conjunt
d’accions que es desenvolupen en l’àmbit empresarial, amb la finalitat, en primer lloc, de
millorar les competències i qualificacions dels
empleats i d’assolir-ne la requalificació.116 En
aquest context, el sector està representat per
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Títol

Càrrega

Centre

Màster oficial en economia del turisme i del medi ambient

90 crèdits

UIB

—

UIB

58 crèdits

EUT

Doctorat en economia del turisme i del medi ambient
Màster universitari en gestió turística
Màster universitari en organització i direcció d’esdeveniments corporatius

50 crèdits

ETFM

Especialista universitari en organització d’esdeveniments corporatius

20 crèdits

ETFM

Especialista universitari en direcció d’esdeveniments corporatius
Expert universitari en gestió de recintes aeroportuaris
Postgrau en direcció i màrqueting d’empreses turístiques

29 crèdits

ETFM

10,6 crèdits

ETFM

24 crèdits

UOC-UIB

* Cada crèdit equival a una càrrega de 10 hores lectives
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la UIB

quatre grans línies d’actuació, com ara l’atenció al públic, la restauració avançada, la gestió
i manipulació d’aliments i begudes i les noves
tecnologies aplicades.
D’altra banda, existeix una àmplia oferta de
cursos que, no estan orientats al sector turístic, pero hi mantenen clares sinergies. Aquesta
formació, oferta per un nombre ampli d’institucions, entre les quals destaquen les cambres
de comerç, la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) i la Petita i Mitjana Empresa (PIME), s’articula al voltant de cinc
grans blocs, en l’àmbit de la gestió de recursos
humans, idiomes, tecnologies de la informació
i comunicació, gestió de qualitat i medi ambient i direcció i gestió empresarial.
Sens dubte, l’oferta formativa existent a les Balears en matèria turística és quantitativament
acceptable, tot i continuar-se plantejant l’interrogant de si s’adequa a la demanda educativa
i, en darrera instància, a la demanda laboral.
Tot plegat no és una qüestió intranscendent,
atès que, com s’ha assenyalat anteriorment,
és necessari que l’oferta formativa mantengui
una relació estreta amb els requeriments de
la demanda de treball per tal d’aprofitar els
guanys de productivitat descrits per la litera-

tura. Tanmateix, l’estudi de l’adequació entre
la demanda laboral i l’oferta formativa es veu
condicionat per la carència d’informació, si bé
generalment s’accepta que el nivell d’adequació
de l’oferta formativa es troba positivament correlacionat amb la demanda d’efectius formats
que es fa des del sector empresarial.
Amb tot, segons el grup d’activitat, s’observen diferències en l’oferta formativa en matèria turística de les Balears, que presenta una
elevada adequació en els segments de l’hoteleria, restaurants i bars i cafeteries, mentre que en altres –lloguer de vehicles i lloguer
d’immobles– el grau de cobertura es menor, fet
que desincentiva la formació en aquests grups.
L’evident multiplicitat de l’oferta formativa posa
de manifest la descoordinació existent entre
les institucions i el caràcter unilateral a l’hora
d’establir les diferents accions formatives, fets,
aquests, que es tradueixen en l’acumulació de
cursos i titulacions de característiques similars.
Així les coses, s’entén que l’oferta formativa en
turisme s’ha d’encaminar (1) cap a l’extensió
vertical, és a dir, ha de cobrir adientment tots el
segments de mercat i ha de complementar, per
tant, aquelles activitats que presenten carències
formatives, i (2) cap a l’extensió horitzontal,

209

Quadre 4.7

Oferta específica
de cursos de postgrau
i especialització de la UIB,
2006
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Quadre 4.8

Cobertura i multiplicitat
de l’oferta formativa
turística de les Balears
per grups d’activitat
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Activitats

Grau de cobertura

Grau de multiplicitat

Allotjament turístic (hotels, apartaments i similars)

Elevat

Elevat

Restaurants

Elevat

Elevat

Bars i cafeteries

Elevat

Elevat

Agències de viatges

Mitjà

Elevat

Serveis culturals i recreatius

Mitjà

Mitjà

Transport de passatgers (aeri, marítim, terrestre)

Mitjà

Reduït

Lloguer de vehicles

Reduït

Reduït

Lloguer d’immobles (segones residències)

Reduït

Reduït

Font: elaboració pròpia

que promogui, sobretot, la coordinació entre
les institucions i la coherència entre els diferents
nivells formatius.
Addicionalment, el capital humà de les Balears ha mostrat, històricament, certa carència
en el coneixement i ús d’idiomes estrangers
–característica comuna a tots els sectors econòmics, emperò especialment sagnant al turístic–, fet que suposa un llast certament important per al desenvolupament futur del sector.
En aquest sentit, la formació lingüística dins
la pròpia empresa, sumada al major pes de
l’Escola Oficial d’Idiomes i a l’obligatorietat
de titulació en llengua estrangera en el món
universitari, han de ser polítiques que ajudin a
resoldre aquest dèficit.
Finalment, avui, la capacitat de la força laboral per a la contínua adaptació a les noves
formes de producció i l’adopció d’avenços
tecnològics, es configura com una característica bàsica per al desenvolupament a mitjà i a
llarg termini del sector turístic. En aquest sentit, una oferta formativa orientada a la potenciació de les noves tecnologies, amb especial
èmfasi en les tecnologies de la informació i la
comunicació, resulta cabdal per tal de convergir en la fita esmentada.

En conclusió, la necessitat de millorar l’oferta
formativa en el sector, en els termes abans descrits, es configura com un element fonamental en l’activitat turística, que ha de menester
una cooperació entre tots els agents implicats,
d’acord amb una responsabilitat compartida
entre els individus, els poders públics i les empreses. En aquest sentit, l’assignació de més i
millors recursos per a la inversió en formació
i desenvolupament del sector, el reforçament
dels llaços entre els educadors i els empresaris,
a més d’un continu diàleg social per al desenvolupament d’estratègies comunes sobre els
aspectes socioeconòmics claus dels sector, són
les grans actuacions que han de permetre l’assoliment del compromís social esmentat i, per
tant, la millora en la formació i en el capital
humà resultant.
Amb aquest objectiu, no només s’ha de propiciar un acostament entre els continguts i les
maneres d’ensenyar i les necessitats del mercat
laboral i de la societat en conjunt, sinó que s’ha
d’insistir, també, en la importància d’avaluar la
qualitat de la docència i la investigació per diferenciar l’oferta formativa existent i fomentar el
perfil innovador dels professors, recuperant el
prestigi de la professió docent i, per extensió, de
l’oferta formativa que imparteixen.
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4 .2. M e d i am b i e n t i cà r r eg a d em og r à f ica
La possibilitat de fer compatible el creixement
econòmic amb el creixement de la població i
amb la conservació del medi ambient té una
llarga tradició en el pensament econòmic.
Malthus (1993) és, segurament, l’autor que millor ha reflectit aquest trinomi quan, observant
l’expansió econòmica associada a la revolució
industrial, va constatar que la millora de les
condicions econòmiques estimulava el creixement demogràfic i, paral·lelament, intensificava
la pressió sobre les terres de cultiu d’Anglaterra. Segons Malthus, l’existència d’uns recursos
naturals finits condicionaria a llarg termini el
creixement econòmic i conduiria a un estat estacionari sense cap mena de dubte indesitjable
des d’un punt de vista col·lectiu.
Evidentment, els conceptes malthusians no han
sobreviscut sense adaptar-se. Durant els anys setanta, els informes del Club de Roma sobre els límits del creixement (Meadows et al., 1972 i 1992)
ampliaren l’anàlisi primigènia sobre la base de
recursos no renovables, com ara el petroli. Més
recentment, la discussió s’ha centrat en una
definició encara més àmplia del medi ambient
(Daly, 1992; Christensen, 1989; Georgescu-Roegen,
1994), per acabar concloent que les causes de la
degradació ambiental es troben tant en la progressió ascendent de les activitats econòmiques
com en el creixement demogràfic.
Des d’un punt de vista més acotat, i certament menys general, diversos treballs, com els
de Pimentel et al. (1973), Kaufmann (1992) o
Nordhaus (1992), aborden, exclusivament, el binomi creixement econòmic i escassetat de recursos naturals, mentre que d’altres se cenyeixen a les
conseqüències de la pressió demogràfica sobre
la biodiversitat (FAO, 1993; Cropper i Griffiths,
1994) o a l’impacte ambiental que deriva del

creixement econòmic (Shafik i Bandyopadhyay,
1992; Panayatou, 1993; Grossmann i Krueger,
1995; Selden i Song, 1974; Chaudhuri et al.,
1998). Precisament, aquest darrer grup de treballs constata que a mesura que s’accelera el
procés de creixement econòmic, la intensificació de l’agricultura i la industrialització condueixen a un augment accelerat de l’extracció
de recursos i de generació de residus fins que,
assolit un nivell determinat de desenvolupament, el canvi de l’estructura productiva cap a
activitats terciàries intensives en coneixement
(Arrow et al., 1995), juntament amb la major
valoració de la qualitat ambiental per part de
la societat que es tradueix en regulacions ambientals més avançades (Jones i Manuelly, 1995),
el desenvolupament de tecnologies ecoeficients
(Stokey, 1998) i l’aparició d’institucions encarregades de protegir el medi ambient, porten a
l’estabilització i, eventualment, a la millora de
la qualitat del medi ambient.
Des d’aquesta darrera perspectiva, les economies
més especialitzades en turisme haurien d’assolir
abans que les altres un major nivell de regulació
ambiental i consegüentment un balanç positiu
pel que fa a la gestió i explotació dels recursos
naturals, més enllà de l’impacte negatiu que, per
si mateix, té l’explotació recreativa i urbanística
del capital natural amb finalitat turística, conseqüència directa dels increments de producció de
les activitats directament proveïdores de serveis
privats turístics o de l’augment d’usuaris de l’entorn natural (OCDE, 1980).
No obstant això, avui dia, l’evidència empírica
no és suficient per deduir conclusions normatives i pràctiques sobre la (in)compatibilitat
entre desenvolupament econòmic/turístic, creixement poblacional i millora de la qualitat am-
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Superfíciea

Longitud de costab

Mallorca

3.640,2

623,0

Menorca

701,8

299,0

Eivissa

541,2

239,0

Quadre 4.9

Distribució de la superfície
territorial i longitud litoral
de les Balears

Formentera

82,1

85,0

Illots

48,7

182,0

5.014,0

1.428,0

Total Balears

a
b

Dades en quilòmetres quadrats
Dades en quilòmetres

Font: Institut Balear d’Estadística

biental. L’únic argument que sembla vertaderament correcte, des d’un punt de vista econòmic,
rau en el fet que el medi ambient és un actiu
escàs, limitat, receptor de múltiples demandes,
sovint contradictòries entre si. En aquest sentit,
és suficient pensar que la naturalesa (1) aporta
materials i fonts d’energia indispensables per
a la producció de béns i serveis, (2) assimila i
captura bona part dels residus que resulten de
la producció i del consum, (3) aporta valors de
recreació que els humans consideren importants per al seu benestar i (4) fa del planeta un
lloc adequat per a l’existència de moltes formes
de vida, la humana inclosa.
Analitzar i estudiar cadascuna d’aquestes funcions, constatar que hi ha rivalitat entre elles i, per
tant, ser conscients que la societat està obligada
a escollir són qüestions importants que s’amaguen al darrere de la problemàtica sobre els límits
del creixement econòmic/turístic i demogràfic.

4.2.1. Recursos de base limitats
L’arxipèlag balear, ubicat a la Mediterrània occidental enfront de les costes peninsulars del llevant espanyol, presenta una superfície de 5.014
quilòmetres quadrats, envoltada de 1.428 quilòmetres de costa i distribuïda en dos grans

grups d’illes: les Gimnèsies (Mallorca, Menorca
i Cabrera) i les Pitiüses (Eivissa i Formentera),
a més de tota una sèrie d’illots d’entitat menor
que no es troben habitats.
La insularitat i la fragmentació territorial s’erigeixen, inequívocament, en els aspectes que
condicionen majoritàriament el medi físic de
l’arxipèlag, si bé, alhora, han afavorit l’aparició
de notables diferències florístiques i fitosociològiques respecte del continent que, així mateix,
s’han reproduït entre les distintes illes. A tall
d’exemple, la flora de les Gimnèsies presenta
una afinitat major amb les terres tirrèniques,
mentre que la de les Pitiüses posa en relleu una
influència ibèrica més notable.
En qualsevol cas, la condició insular del territori balear, més enllà de permetre explicar les
diferències observades entre les comunitats
forestals, herbàcies o aquàtiques, esdevé vertaderament important des de múltiples punts de
vista. De fet, la sola existència de l’illa crea un
substrat sòlid que, amb diversos graus de complexitat, ofereix un ampli ventall de possibilitats
pel que fa a fondàries, orientacions, pendents,
etc. En el cas concret de les Balears, cal prendre
en compte, addicionalment, que les illes estan
compostes per materials secundaris carstificats,
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que són els que modelen les serres de Mallorca
i de gairebé tot Eivissa, alhora que formen canons, coves i aqüífers realment significatius.
Sota aquestes condicions, el sòl balear es caracteritza per l’extraordinària influència del clima i
del substrat rocós ric en carbonats que el suporta, com també per l’escassa evolució dels horitzons edàfics. Així mateix, més enllà dels factors
morfològics assenyalats, la interacció terra-mar
és altament favorable per a la fertilitat del sòl.
Val a dir que, durant els darrers anys, malgrat el
reconeixement generalitzat envers la importància de la coberta edàfica com a factor ambiental i l’elevat grau de pressió que assumeix arran
de l’ocupació urbana i l’ús d’adobs inorgànics,
s’ha avançat més aviat poc en el coneixement i
la catalogació del sòl. En aquest sentit, la conservació del sòl no s’ha d’enfocar exclusivament
des del vessant dels impactes potencials que
exerceix sobre els aqüífers i les aigües superficials, sinó que cal prendre en compte la dimensió
que assoleix com a sistema de connexió entre la
litosfera, la hidrosfera, la biosfera i l’atmosfera
d’acord amb les funcions ecològiques i els serveis vitals que presta per a les activitats humanes i la supervivència dels ecosistemes, a saber:
(1) la producció de biomassa; (2) l’emmagatzematge, el filtrat i la transformació de nutrients i
aigua; (3) el sosteniment de la reserva genètica
i de comunitats naturals riques en endemismes
vegetals i animals; (4) l’actuació com a plataforma d’assentament de la major part de les activitats humanes; (5) la producció d’aliments,
fibres i matèries primeres; (6) la retenció de
carboni i (7) l’emmagatzematge del patrimoni
arqueològic i geològic, entre d’altres.
Des d’aquest punt de vista, tot i que el sòl, en
principi, és un recurs renovable, la lentitud dels
processos naturals que el formen provoca que,
des d’un punt de vista a curt i a mitjà termini,

213

pugui ser considerat com a no renovable. Així
les coses, la degradació del sòl, provocada arran de la gestació de diferents impactes –com
ara l’erosió, la pèrdua de matèria orgànica, la
contaminació, la salinització, la compactació,
la pèrdua de biodiversitat, el segellat, els lliscaments de terres i les inundacions–, resulta especialment rellevant per tal com compromet l’execució de les funcions fonamentals i repercuteix,
alhora, en multitud de processos naturals, tant
in situ com en zones adjacents. I és que la major
part dels impactes que afecten el sòl són pràcticament irreversibles. No en va, la pèrdua de
sòl produïda arran de la creixent urbanització
que demanen l’extensió de les ciutats i el desenvolupament de nombrosos sectors econòmics, el turisme inclòs, constitueix, tal com es
recull a l’Estratègia Europea per a la Protecció
del Sòl (Comissió Europea, 2007), una de les
principals amenaces per a la seva conservació
i ús sostenible.
Tot plegat suggereix, doncs, que el territori esdevé un límit per al desenvolupament. Segons
les dades obtengudes pel projecte europeu
Corine Land Cover (CLC),117 l’ús principal del
sòl balear continua sent l’agrícola (286.934 ha;
57,5%, del total), seguit del natural (180.834 ha;
36,3%, del total) i l’artificial (30.958 ha; 6,2%,
del total), amb un 92,1% d’aquest darrer que
correspon a l’ús urbà.118 Així les coses, potser el
canvi més significatiu esdevengut durant la dècada dels noranta rau, seguint la progressió del
sòl urbanitzat, en l’increment del sòl artificial
(41,3%; 9.045 ha) a costa de la pèrdua, d’una
banda, de sòl agrícola (-2,1%; 6.140 ha) –especialment el dedicat als conreus de secà– i, de
l’altra, de superfície natural (-1,6%; 2.905 ha)
–sobretot la destinada a boscos i garrigues.
L’extensió de la urbanitat i els desequilibris
que existeixen entre el litoral i la resta del territori, juntament amb la creixent complexitat

117
Aquest projecte va ser l’encarregat l’any 2000 de cartografiar
per satèl·lit la superfície europea,
la qual cosa va facilitar que es
pogués comparar amb el traçat
obtengut l’any 1990.
118
Inclou el sòl utilitzat en la
construcció d’habitatges i d’infraestructures i l’articulació de l’activitat econòmica tant en l’àmbit
dels serveis com de la indústria.
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Mapa 4.1

Canvis dels usos
del sòl a les Balears
Zones forestals convertides
en superfícies artificials
Zones agrícoles convertides
en superfícies artificials

* Les dades palesen el canvi d’ús produït durant el període 1990-2000
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades del projecte CLC

Torrents
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Masses d’aigua subterràniesa

Quadre 4.10

Superfície de concab

Mallorca

81

65

3.211,4

Menorca

53

6

521,6

Eivissa

61

16

471,5

6

3

14,0

Formentera

Caracterització de la conca
hidrogràfica de les Balears

Fan referència als volums d’aigua d’un o més aqüífers diferenciats, sota la premissa d’absència de pressions antròpiques, d’acord amb aspectes
geològics i hidromorfològics
b
Dades en quilòmetres quadrats
a

Font: elaboració a partir de l’esborrany del Pla Hidrològic de les Illes Balears publicat per la Conselleria de Medi Ambient

que requereixen actualment les intervencions
sobre el sòl, són alguns dels factors que posen
en relleu la necessitat d’articular la protecció
dels espais singularment sensibles a partir de
la delimitació de nous emplaçaments i franges
de transició per a cadascun dels usos, en un
context en el qual l’erosió i la pèrdua anual de
sediments productius es calcula en més de vuit
milions de tones.119
En qualsevol cas, el principal problema que es
deriva de les progressives interaccions entre desenvolupament territorial i qualitat del sòl fa
referència al proveïment, la protecció i la conservació dels recursos hídrics. L’aigua constitueix, d’acord amb la seva estructura molecular,
un component de gran importància ambiental
i biològica, atès que no només és essencial per
a la vida, sinó també per al desenvolupament.
Així, per tal com resulta imprescindible per a
l’articulació de qualsevol procés de producció,
s’erigeix en un recurs econòmic que, sense tenir
aquesta consideració, presenta una disponibilitat no il·limitada.
A les Balears, la consideració de l’aigua com
a recurs de base limitat s’accentua arran de
l’aridesa del clima, típicament mediterrani, circumstància que comporta l’alternança d’inundacions i sequeres i, alhora, una distribució
irregular de les precipitacions al llarg de l’any.

		

Igualment, l’elevada variabilitat del sòl en termes físics, químics i biològics contribueix a explicar la infiltració irregular de l’aigua de pluja
arreu del territori, mentre que el caràcter insular, on típicament les taxes de renovació dels
recursos naturals són més minses que als continents, justifica l’extensió reduïda de la xarxa hidrogràfica superficial –formada principalment
per torrents i pels embassaments artificials del
Gorg Blau i Cúber– i la inexistència de cabals
fluvials permanents –com ara rius i llacs.
Les aigües subterrànies són, doncs, el principal recurs hídric de l’arxipèlag (472,7 hm3/any
vs 120 hm3/any, aigües superficials), les quals es
renoven de manera natural mitjançant la recàrrega procedent de les precipitacions (84,4%), el
retorn de les aigües de reg i residuals (10,4%) i
l’escorrentia superficial (5,2%). Així, l’aigua que
s’infiltra al subsòl s’acumula en el si de porus,
escletxes i fissures o es trasllada lentament pels
aqüífers. No obstant això, els recursos subterranis potencialment disponibles, que segons la
Conselleria de Medi Ambient (2008a) es xifren
en 290 hectòmetres cúbics anuals, són inferiors
als recursos totals, atès que una part es drena
cap al mar i l’altra manté l’estat ecològic de les
zones humides i dels aqüífers mateixos.
Sens dubte, el balanç hídric de les Balears ha
canviat al llarg dels darrers vint anys. En aquest

119

Informació extreta del mapa
d’estats erosius de les Balears
publicat l’any 1994 per
l’ICONA-MAPA.
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120

Les dades fan referència a la
distribució de la demanda d’aigua en alta (i.e. volum d’aigua
distribuït que no té en compte les
pèrdues de la xarxa).

121
L’agrojardineria recull el consum d’aigua dedicat al reg i a la
neteja de jardins de les residències principals i secundàries ubicades en sòl rústic.
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sentit, si a mitjan dècada dels vuitanta l’enginyer Fayas Janer (1985) enunciava un balanç
positiu –tot i que amb advertències sobre les
importants pèrdues de volum a la serra nord de
Mallorca i la sobreexplotació a les unitats del
pla de Palma i de Llucmajor i Campos, amb els
consegüents problemes de salinització per intrusió marina i l’existència d’àrees contaminades–,
dues dècades més tard cal atendre els efectes
de l’escalada progressiva de la demanda derivada de l’augment del consum dels residents i,
especialment, de la intensitat dels fluxos turístics. Tan cert és que, durant el període 19962006, l’evolució a l’alça dels recursos hídrics
demanats per a l’abastament urbà orientat a
satisfer les necessitats residencials i turístiques
(18,9%; 132,7 hm3), ha compensat part del retrocés experimentat per la demanda associada
al reg i al sector ramader (-19,8%; 139,9 hm3),
fet que palesa l’augment de la pressió demogràfica sobre el recurs, per bé que, en tot cas,
no ha impedit el descens de la demanda total
(-4,1%; 280,4 hm3).120

(160 litres), circumstància que, probablement,
respon als problemes d’escassetat soferts en el
passat i que, en cap cas, evita que el preu unitari del recurs (1,76 €/m3) sigui superior al registrat pel conjunt estatal (1,28 €/m3), d’acord
amb l’elevat cost del bombeig i del dessalatge.

En aquest context, la significativitat de les necessitats vinculades a l’agricultura, a l’espai
urbà i a les zones turístiques deriva en un increment de la demanda d’aigua, situada actualment en un nivell força elevat. Així, el sector
primari i les activitats pròpies de l’agrojardineria121 canalitzen prop de la meitat del consum
total (49,9%), seguits dels usos urbans (47,3%)
i de la demanda industrial i dels camps de golf
(2,8%). Territorialment, la Conselleria de Medi
Ambient (2008b) estima que més de quatre
cinquenes parts del consum anual són absorbides per Mallorca (82,5%), seguida de les Pitiüses (9,8%) i de Menorca (7,7%).

No obstant això, s’ha de reconèixer que la peculiar hidromorfologia balear incideix de manera
clara sobre les situacions d’estrès hídric que es
produeixen a l’arxipèlag, provocades, principalment, perquè la demanda supera la disponibilitat o perquè la baixa qualitat del recurs obliga
a restringir-ne l’ús. El cert és que les situacions
d’estrès hídric, més enllà de derivar en el desabastament d’aigua, duen associat un seguit
d’efectes envers la sobreexplotació, salinització
i eutrofització dels aqüífers, entre d’altres.

Mentrestant, les dades de l’INE referides a l’any
2006 revelen que el consum diari d’aigua per
càpita de les llars balears (150 litres) continua
situant-se part davall de la mitjana nacional

En aquest sentit, la influència del turisme sobre
la demanda hídrica no constitueix una qüestió
intranscendent, sobretot si es pren en compte
que institucions internacionals, com les Nacions Unides, estimen que el consum diari realitzat pel sector turístic, situat en una mitjana
de 440 litres per visitant, duplica amb escreix
l’efectuat per la població resident. Així mateix,
l’estacionalitat de la demanda turística, concentrada fortament en el període de menors
precipitacions i temperatures més elevades,
contribueix a accentuar l’escassetat del recurs
i, consegüentment, imposa un sobrecost tant
en termes energètics (dessalatge) i ambientals
(salinització), com econòmics (sobredimensionament d’infraestructures).

Amb tot, la solució a la problemàtica de l’aigua
a les Balears rau en el perfeccionament de la
gestió del recurs, definit en termes d’una assignació i un ús més eficients que, d’acord amb
la dotació d’aigua disponible, permetin satisfer les demandes actuals i futures. Per això, és
necessari abordar, en primer lloc, l’escassetat
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econòmica –no física– de l’aigua mitjançant
una gestió eficient que es fonamenti en polítiques de demanda –no només d’oferta– i en la
conservació del recurs a partir de pràctiques
d’estalvi, ús integral de les aigües superficials i
subterrànies, reutilització, millora de la qualitat i dessalatge. Així doncs, tan imprescindible
és dur a terme una gestió adequada de tots els
usos de la demanda –incentivant l’estalvi d’aigua a través de l’aportació de nous recursos–,
com plantejar una reassignació de l’aigua entre
els distints usuaris –reorientant els criteris de
decisió actuals en matèria hidràulica cap a un
enfocament de caire socioeconòmic en el qual
les externalitats pecuniàries i tecnològiques
s’integrin en el procés de presa de decisions.

sum total, seguit a força distància del segment
residencial (14,9%), el sector serveis (13,9%),
l’agricultura (4,8%) i els serveis públics (2,9%),
àmbits que, conjuntament, s’han incrementat
un 43% durant el mateix període. El sector industrial, per la seva banda, ha acumulat un
creixement del consum energètic del 14,3%, fet
que es tradueix en la canalització d’una de les
quotes de demanda més reduïdes (5,9%).

Paral·lelament, les Balears assumeixen una important limitació dels recursos de base en l’àmbit energètic. El consum final d’energia no ha
deixat d’incrementar al llarg dels darrers vint
anys, exceptuant l’estancament relatiu registrat
durant la primera meitat de la dècada dels noranta. Aquesta tendència ha enfilat el consum
d’energia primària fins als 3,1 milions de tones
equivalents de petroli (TEP) de l’any 2006, xifra
que suposa un augment del 22,3% respecte de
1987 i que, malgrat ser inferior al del conjunt
de l’Estat (60,4%), se situa part damunt de la
mitjana de la UME (18,3%).

Concretament, la demanda d’electricitat de les
Balears ha registrat durant la darrera dècada
un creixement (75,4%) que triplica la mitjana de
la UME (24,5%), tendència que es reprodueix
en l’àmbit de la demanda d’energia primària.
D’aquesta manera, la ràtio d’intensitat energètica –mesurada a partir del consum energètic
necessari per generar una unitat monetària de
PIB– ha acumulat durant aquest mateix període
un augment del 12,6%, taxa que contrasta amb
els descensos presentats per Espanya (-5,1%)
i la UE-15 (-11,4%). Fonamentalment, aquest
resultat s’explica, d’una banda, per mor de l’increment de la població resident i la seva pauta
de consum i, de l’altra, arran de la intensitat
dels fluxos de turistes i els requeriments energètics associats a l’ampliació de l’oferta turística i
la construcció i millora d’equipaments i d’infraestructures (com ara els aeroports i les plantes
de dessalatge i depuració).

La distribució insular del consum energètic,
afectat per l’heterogènia distribució de la població i l’activitat econòmica, palesa que Mallorca,
titular del consum anual per càpita més elevat
de l’arxipèlag (3,1 TEP vs 3,2 TEP, Espanya),
absorbeix el 81,3% de la demanda, seguida de
les Pitiüses (11,7%; 2,9 TEP) i de Menorca (7%;
2,4 TEP). Sectorialment, el transport s’erigeix
en el principal protagonista del consum energètic, atès que després d’haver gairebé quadruplicat la seva demanda durant les dues darreres
dècades (287%), representa el 57,6% del con-

Sigui el que sigui, més enllà dels factors assenyalats, l’evolució de la ràtio d’intensitat energètica posa en relleu una manca d’atenció a
l’eficiència d’una part important dels processos de producció i consum que tenen lloc a les
illes. En aquest sentit, el creixement econòmic
regional continua fortament acoblat al consum
d’energia, situació que rau tant en una elevada ‘dependència energètica’ envers determinats
tipus de fonts primàries com en una notable
‘dependència exterior’, tal com palesa el volum
d’importacions en aquesta àrea.
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En aquest marc, el balanç energètic balear assenyala que la matriu energètica primària la integren, fonamentalment, energies fòssils –petroli
(73%) i carbó (23,9%)–, mentre que les energies
renovables i els residus assumeixen una escassa
representació (3%), per bé que vint anys enrere
ni tan sols apareixien. Mentrestant, s’evidencia
que pràcticament la totalitat de l’energia que es
consumeix a l’arxipèlag és importada de l’exterior
(96,2%), sobretot pel que fa al proveïment de gas
i petroli per part dels exportadors d’Àfrica, l’Orient Mitjà i Rússia. Així, la dependència de l’energia fòssil s’erigeix en la més important tant en
termes econòmics com ambientals, alhora que la
dependència externa s’interpreta sovint com una
amenaça més patent en l’esfera geopolítica.

energies renovables constitueix una necessitat inqüestionable que les Balears no poden defugir,
atesa, sobretot, la fragilitat del seu territori.

En aquest escenari, la insularitat suposa un problema afegit per al subministrament d’energia.
La manca d’instal·lacions de producció, emmagatzematge i distribució obstaculitza el desenvolupament econòmic. A les Balears, la principal
contribució a la generació d’electricitat procedeix de les instal·lacions de vapor i carbó de la
central tèrmica d’Alcúdia II (es Murterar) i dels
grups dièsel de les centrals de Maó i d’Eivissa,
mentre que per al suport en qualitat de suport
puntual i emergències es disposa d’una sèrie
d’instal·lacions de turbines de gas (Cas Tresorer,
C.T. Alcúdia II, C.T. Maó II i C.T. Eivissa).

4.2.2. Població i assentaments urbans

Amb tot, sembla que el model de consum energètic actual, concentrat al voltant dels combustibles fòssils, es troba en entredit més que mai.
Les reserves de petroli i gas, malgrat que no és
possible assegurar quan s’exhauriran, són cada
cop més escasses, mentre que els efectes perniciosos del seu consum en termes de l’emissió
de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera i el
consegüent escalfament global, posen en alerta
la major part de països del món. La lluita contra
les conseqüències del canvi climàtic esdevé una
prioritat mundial, motiu pel qual l’aposta per les

El cert és que l’escassa dotació de bona part
dels recursos de base de l’arxipèlag, especialment pel que fa als energètics, juntament amb
les característiques territorials, continuen manifestant-se com a elements que condicionen
de manera important l’evolució econòmica, tot
i la rapidesa amb la qual s’ha desenvolupat el
sector serveis –intrínsecament més respectuós
amb el medi ambient que l’activitat industrial–
i la rellevància que han adquirit altres factors
d’índole qualitativa, com ara la tecnologia, la
innovació i el capital humà.

Des d’una perspectiva global, l’arxipèlag balear
constitueix un ecosistema sotmès a profunds
desequilibris que condicionen el desenvolupament socioeconòmic i la preservació ambiental.
En aquest sentit, el primer gran obstacle amb
el qual topa l’ordenació territorial és la pressió
demogràfica i l’aglomeració que se’n deriva,
fenòmens que, intensificats per l’estacionalitat
dels fluxos turístics, es tradueixen en un increment de la pressió sobre els recursos naturals,
les infraestructures (sanitàries, de transport,
etc.) i la provisió dels serveis públics (seguretat,
recollida de residus, subministrament i depuració d’aigua, provisió d’energia, etc.).
Sens dubte, l’aspecte més visible d’aquesta
pressió rau en el ritme de creixement de les ciutats i, especialment, dels nuclis turístics, ubicats
al litoral balear. No en va, s’estima que més de
tres quartes parts de la pressió demogràfica i
empresarial es concentra als municipis costaners, fet que es tradueix en una ‘litoralització’
de l’economia i, consegüentment, en una accentuació dels desequilibris.
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4.2.2.1. Evolució de la càrrega demogràfica
La contínua orientació de l’arxipèlag balear cap
a la prestació de serveis turístics s’ha traduït,
d’una banda, en una intensificació dels fluxos
de visitants i, consegüentment, del nombre
d’estades turístiques i, de l’altra, en un augment de la població resident, atès l’increment
de l’activitat econòmica i de les necessitats de
mà d’obra associades. En aquest sentit, la població balear no ha estat suficient per cobrir les
necessitats d’expansió econòmica derivades del
turisme, de manera que la incorporació de mà
d’obra d’origen estranger ha guanyat progressivament una rellevància especial.
Així doncs, el turisme, tot i exercir un paper fonamental en l’impuls de l’economia, ha comportat que alguns municipis hagin assumit
durant les dues darreres dècades augments de
la població empadronada superiors al 150%.
Igualment, la represa dels moviments immigratoris s’ha relacionat amb l’expansió turística
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(Salvà, 2004), atès que el creixement econòmic
balear, com també el consegüent augment de
la renda i la millora de la qualitat de vida, ha
actuat d’imant, tant per a la immigració econòmica, procedent de dins i de fora de l’Estat a la
cerca d’unes millors oportunitats laborals, com
per la immigració no econòmica, essencialment
nord-europea i amb unes motivacions bàsicament residencials centrades en l’atractiu del clima i l’entorn. La confluència d’aquests factors
en un procés altament dinàmic i profundament
marcat pel fet estacional, ha contribuït al creixement econòmic real, per bé que, alhora, ha
derivat en una càrrega demogràfica ascendent.
En aquest marc, l’evolució demogràfica balear d’aquests darrers vint anys, caracteritzada
pel baix creixement vegetatiu i l’extraordinari
moviment immigratori, es pot qualificar
d’espectacular. No en va, la població empadronada amb data 1 de gener de 2007 assoleix un
total d’1.030.650 habitants, xifra que supera en
un 47,2% la que s’havia registrat dues dècades
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enrere (700.307 habitants, 1987). El cert és que
la història demogràfica de l’arxipèlag no havia
palesat mai un creixement poblacional tan intens, atès que és necessari remuntar-se al període comprès entre el 1950 i el 1970 per trobar
increments de dos dígits (32%), tot i així, ni de
lluny comparables. Alhora, des d’una perspectiva nacional, l’increment de la població balear
ha superat amb escreix el produït a nivell nacional (16,7%), tendència que s’ha intensificat
especialment durant el primer sexenni del segle
xxi (21,9%, Balears vs 11,6%, Espanya) i que, en
darrera instància, ha elevat el pes poblacional
de l’arxipèlag fins al 2,3% del contingent demogràfic estatal (vs 1,8%, 1987).
En qualsevol cas, és necessari assenyalar que,
durant el període 1987-2006, l’avanç de la
població empadronada a les illes no ha seguit
un patró lineal, marcat pels determinants del
creixement vegetatiu i per la dinàmica dels
fluxos migratoris. Així, pel que fa a la primera
de les qüestions, les oscil·lacions, tant de la natalitat com de la mortalitat, permeten diferenciar dues fases ben distintes:
122
L’EVR, disponible a partir
de l’any 1989, contempla únicament les inscripcions padronals repercutides a la base de
dades de l’INE, motiu pel qual
l’aproximació al saldo migratori
del període 1989-2006, calculat
com a diferència entre les immigracions i les emigracions, no
coincideix amb el que es deduiria
com a diferència entre les xifres
de població resultants del padró
i el saldo vegetatiu pel que fa al
mateix període (287.441 persones). Addicionalment, cal tenir
en compte que es tracta de xifres
residuals.

la taxa de natalitat, que respecte del passat període augmenta 1,1 punts percentuals (vs -2,4 pp,
1987-1996). En aquest context, el nombre de
naixements s’enfila un 42,8% i registra un total d’11.675 nadons, el 25,7% dels quals són de
mare estrangera (vs 7,3%, 1997). Amb tot, els
resultats obtenguts palesen que, amb una taxa
de reposició conjunta d’1,41 fills per dona, no
es garanteix el relleu generacional, xifra que se
situa part davall de la mitjana que es considera necessària per assegurar el reemplaçament
(2,2 fills/dona). Mentrestant, la reducció de la
taxa de mortalitat registra una mitjana de 7,3 defuncions per cada mil habitants (vs 9,03, 1997)
i contribueix, per tant, a impulsar el creixement
vegetatiu acumulat fins a les 26.572 persones.

1987-1996: el progressiu descens de la natalitat situa el nombre de fills per dona en una
mitjana d’1,27 (vs 1,75, 1987), tendència que,
seguint la pauta de la dècada anterior, no és
totalment compensada pel descens de la mortalitat, que s’acaba fixant en una mitjana de
8,9 defuncions per cada mil habitants (vs 9,4,
1987). El balanç final acumula un creixement
vegetatiu de 18.770 persones.

Val a dir que, en termes generals, el creixement
vegetatiu ha permès explicar només el 13% de
l’augment poblacional dels darrers vint anys,
atès que, principalment, és la intensificació
dels fluxos immigratoris el fenomen que sustenta l’extraordinària expansió demogràfica.
En aquest sentit, el saldo migratori del període
1989-2006 se situa, segons l’enquesta de variacions residencials (EVR),122 part damunt de
les 135.000 persones i, per tant, supera amb
escreix el que s’havia registrat durant les dècades dels seixanta i setanta, moment en què el
desenvolupament turístic explicava les onades
immigratòries interiors. No obstant això, la influència dels fluxos migratoris tampoc no ha seguit un patró uniforme durant les dues darreres
dècades, fet que es tradueix en l’existència de
dues fases diferenciades:

1997-2006: l’arribada a la maternitat de la
generació dels anomenats baby boomers i l’increment de la presència de població femenina
d’origen estranger amb uns índexs de fecunditat
superiors als de les dones espanyoles, almenys
durant la primera etapa de residència a les Balears, suposa un punt d’inflexió en el descens de

1989-1998: els moviments migratoris interiors s’enfilen fins a representar prop del 90% del
total d’immigracions amb destinació a l’arxipèlag. En aquest context, les emigracions dels
habitants de les illes a altres indrets de l’Estat,
tot i ser inferiors, palesen una contribució desigual al saldo migratori. Així, mentre que entre
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Gràfic 4.7
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el 1990 i el 1993 ambdós fluxos pràcticament
s’igualen o, fins i tot, donen lloc a saldos interiors negatius, entre el 1995 i el 1998 les immigracions gairebé dupliquen les emigracions.
Finalment, el balanç migratori interior pel que
fa al conjunt del període assenyala un saldo net
positiu de 35.777 persones.
1999-2006: l’origen dels fluxos migratoris i la
seva aportació al creixement demogràfic indiquen un canvi de tendència, atès que les immigracions exteriors, seguint la dinàmica encetada
a les darreries de la dècada dels vuitanta, s’intensifiquen i, per primer cop l’any 2003, arriben
a superar les immigracions interiors. Així, malgrat que el saldo migratori interior palesi un volum net d’efectius positiu i superior al registrat
durant el període anterior (38.735 persones),
resulta quantitativament ínfim en comparació
amb l’aportació demogràfica procedent de
l’exterior. Aquesta situació s’explica, fonamentalment, arran de la gairebé sextuplicació dels
fluxos procedents de l’exterior, contingent que
acumula un total de 118.291 entrades, mentre

que les emigracions exteriors, si bé han augmentat notablement, continuen situades clarament
part davall. Amb tot, el saldo exterior pel que
fa al període 2002-2006 es xifra en 92.538 persones, que sumades al saldo interior aporta un
volum demogràfic de 100.839 persones.
D’acord amb aquesta dinàmica, el nombre d’estrangers residents a les illes s’ha multiplicat per
més de deu respecte del Cens de 1991 i, específicament, per més de vint en el cas dels estrangers
procedents de països no comunitaris. Tan cert és
això que la presència de població estrangera ha
avançat progressivament fins a assolir una quota
del 16,8% de la població empadronada (vs 2,4%,
1991), tendència que no només ha suposat un
canvi en termes quantitatius sinó també qualitatius, en consonància amb la progressiva diversificació dels fluxos immigratoris.
Respecte d’aquesta darrera qüestió, es parla
de l’existència d’un model migratori dual en
el qual, seguint Salvà (2004), conflueixen els
patrons coneguts a la literatura com a ‘nova
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Gràfic 4.8
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Florida’ i ‘nova Califòrnia’, que es diferencien,
fonamentalment, segons la motivació principal
que ha originat la migració. En aquest sentit,
mentre que el patró ‘nova Florida’, dominat
per una motivació essencialment residencial i,
per tant, amb efectes sobre el consum, atreu
població europea, majoritàriament rendistes i
retirats en cerca de tranquil·litat, oci i descans,
el patró ‘nova Califòrnia’, centrat en una motivació bàsicament econòmica i per tant amb
efectes sobre la producció, canalitza la població no europea en edat de treballar que migra
per accedir a una nova oportunitat laboral.
A les Balears, el patró ‘nova Florida’ s’inicia de
manera significativa durant els anys setanta i
s’intensifica al llarg de la dècada dels vuitanta,
molt especialment a partir dels noranta, de forma que en el Cens de 1991 la població d’origen europeu arriba a representar el 76,8% de la
població estrangera, amb una presència significativa de britànics (27,2%) i alemanys (19,9%).
Aquest patró de migració, que ha tengut continuïtat en el temps, ha estat superat en volum

2005

2006

per la forta onada immigratòria procedent de
països extracomunitaris –sobretot a partir del
cicle econòmic expansiu encetat l’any 2003– i
ha donat lloc al model migratori ‘nova Califòrnia’. Tot plegat explica que l’explotació de les
xifres del padró amb data 1 de gener de 2007
palesin que la població estrangera de les illes es
dividesqui en proporcions pràcticament idèntiques entre els residents comunitaris (50,7%) i no
comunitaris (49,3%). Així les coses, cal assenyalar la importància relativa que han guanyat els
fluxos procedents de l’Amèrica Llatina (27,9%)
i Àfrica (13,4%), entre els quals la nacionalitat
marroquina és la majoritària pel que fa a la població estrangera no europea (9,4%), seguida
de l’equatoriana (6,9%), l’argentina (5,9%), la
colombiana (4,7%) i la boliviana (3,2%).
Paral·lelament, l’evolució demogràfica i els seus
factors determinants han derivat en una transformació qualitativa de la realitat poblacional
de les illes, que ha afectat tant l’estructura
d’edats com la distribució per sexe. En aquest
sentit, l’arribada d’estrangers en edat de treba-

Q u a r ta pa r t. C o n d i c i o n a n ts a m i tj à i a lla rg t e r m i n i

223

Gràfic 4.9
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llar ha suposat un cert rejoveniment de la població balear, fet que s’ha traduït, d’una banda, en un augment de la proporció de persones
d’entre quinze i seixanta-cinc anys (71,3%, 2007
vs 66,4%, 1991) i, de l’altra, en una reducció
del col·lectiu de seixanta-sis anys i més (13,6%,
2007 vs 14,2%, 1991), malgrat el progressiu
augment de l’esperança de vida (80,4 anys,
2005 vs 75,9 anys, 1990). No obstant això, la
piràmide de població continua posant en relleu
una persistent disminució de la base, la qual
cosa palesa un descens de la quota de població de menys de catorze anys (14,9%, 2007
vs 19,4%, 1991) i que, en qualsevol cas, s’explica
perquè el retorcés de la natalitat no l’han pogut
compensar els elevats índexs de fecunditat de la
població estrangera.
Així mateix, la intensitat dels fluxos immigratoris ha provocat que si bé el nombre de nascuts a les illes ha ascendit notablement (16,4%,
1991-2007), la seva representació sobre la
població empadronada ha disminuït prop de
13 punts percentuals (56,7%, 2007 vs 69,4%,

1991), per mor de l’escalada dels efectius nascuts a l’estranger (609,8%, 1991-2007). Seguint
la senda de transformacions, les piràmides de
població més recents palesen per primera vegada una sex ratio en què la proporció d’homes
(50,2%, 2007 vs 49,2%, 1991) arriba a superar
la de les dones (49,8%, 2007 vs 50,8%, 1991),
circumstància que s’explica, especialment, arran del caràcter essencialment masculí de l’afluència estrangera del darrer quinquenni.
Des d’una òptica agregada, el tret més característic de la població balear rau, actualment,
en l’heterogeneïtat sociodemogràfica, la qual,
representada per una multiplicitat de nacionalitats, motivacions migratòries i pautes d’assentament, reflecteix l’efecte d’un ampli ventall de
determinants, tant de caràcter endogen com
exogen, entre els quals el turisme té un paper
preponderant. En aquest sentit, el desenvolupament turístic esdevengut durant les dues darreres
dècades ha derivat en un increment continu tant
dels fluxos turístics internacionals (59%) com
del nombre de pernoctacions hoteleres (23,7%),

Oceania i apàtrides

5,1
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Gràfic 4.10

Piràmide de població per
edat i sexe de les Balears,
1991-2007
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tendències que cal afegir al ràpid i espectacular
augment de la població (47,2%). Tot plegat suggereix, doncs, que la càrrega demogràfica real
que suporta l’arxipèlag és superior a la recollida
pels censos i padrons poblacionals.
Respecte d’aquesta darrera qüestió, són nombrosos els estudis que s’han articulat al si de
diferents institucions regionals –com ara el CRE
(Mateu i Riera, 2006), el Govern de les Illes
Balears (Barón i Santiago, 2002), el CITTIB
(Blázquez et al., 2002), l’OBSAM (Marí et al.,
2004) i la Cambra de Comerç de Mallorca (2006)–
per formular una metodologia que permeti aproximar la càrrega demogràfica real de l’arxipèlag.
En aquest marc, l’indicador diari de pressió humana (IDPH), elaborat pel Centre de Recerca
Econòmica (UIB · Sa Nostra), estima que, pel
que fa al període 1998-2006, la càrrega demogràfica real de les Balears ha superat la població empadronada en un 26,9%. Val a dir, en tot
cas, que el contingent de població no empadronada que es troba present a l’arxipèlag al llarg
d’aquest període ha experimentat una trajectòria descendent, atès que l’augment de població
resident (25,4%) ha superat amb escreix l’avanç
dels fluxos turístics (18,8%).
Concretament, per a l’any 2006, l’IDPH calcula la pressió demogràfica en una mitjana anual
d’1.223.094 persones, xifra un 18,7% superior a
la que s’extreu del registre oficial del padró. Així
mateix, l’evolució mensual de l’indicador permet
constatar l’existència d’un clar patró estacional,
de manera que el diferencial entre càrrega real
i població empadronada s’amplia fins al 51,3%
durant la temporada alta i registra el màxim
anual durant el mes d’agost (60,9%). Per contra,
la reduïda intensitat dels fluxos turístics durant
la temporada baixa provoca que durant bona
part dels mesos d’hivern ambdues magnituds
demogràfiques siguin pràcticament coincidents.

4.2.2.2. Distribució de la població
Els assentaments urbans constitueixen, sens
dubte, un dels principals agents transformadors del medi natural que irrompen amb força
en el cicle d’abastament, transformació i consum dels recursos de base limitats. En aquest
sentit, la concentració espacial d’importants
contingents demogràfics amb finalitat residencial o turística deriva, generalment, en una
pressió més que proporcional sobre els recursos que són necessaris per mantenir el sistema.
En aquest escenari, les Balears presenten dues
tendències que semblen aparentment contradictòries, atès que si bé d’una banda s’observa
una marcada concentració de població a les
capitals de cadascun dels territoris insulars i la
seva àrea d’influència, com també als municipis
del litoral fortament lligats al desenvolupament
turístic, de l’altra es palesa un creixement cada
cop més dispers a partir de l’articulació de conurbacions emergents que, sovint, acaben consolidant continus urbans d’àmplia superfície,
a través, per exemple, de la construcció d’hàbitats unifamiliars adossats i aïllats, la proliferació de segones residències i la parcel·lació
del sòl rústic, entre d’altres. Així mateix, val a
dir que la pressió demogràfica real sobre els recursos de l’arxipèlag es distribueix de manera
força desigual al llarg de l’any natural, fet que,
basat en el marcat patró estacional de l’afluència turística, s’erigeix en una font important de
desequilibris que afecta, especialment, aquelles
àrees de l’arxipèlag que acullen una major quota de visitants.
En tot cas, el patró d’assentament urbà, condicionat per la dinàmica econòmica mateixa i,
també, pels fluxos migratoris, ha traçat a les
illes una distribució desigual dels efectius demogràfics sobre el territori, fet que ha derivat
en la coexistència de zones amb elevada i baixa
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D’ara endavant, les dades de
població utilitzades per dur a terme l’anàlisi relativa a la situació
actual s’han extret, si no s’indica
el contrari, del Padró municipal
d’habitants referit a l’1 de gener
de 2007.
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L’anàlisi de la relació rank-size
s’efectua, seguint Rotllan i Soy
(1993), assignant a partir de la
primera ciutat (en aquest cas,
Palma) una població teòrica a les
restants, de manera que a la segona ciutat més poblada li correspon la meitat dels habitants de la
primera, a la tercera n’hi pertoca
un terç, etc. Si la regla es compleix,
les magnituds reals s’assimilen a
les teòriques, si la homogeneïtat
és màxima entre les ciutats, la representació de la rank-size se situa
part damunt de la recta teòrica i,
per contra, es col·loca part davall
si, com és el cas, existeix una situació de macrocefàlia. Sobre aquesta
qüestió, podeu consultar Grimal
et al. (2006).
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densitat i, consegüentment, ha afectat els equilibris essencials. Així les coses, actualment, vuit
de cada deu habitants de l’arxipèlag resideixen
en municipis de més de deu mil persones, territori que assoleix la meitat de la superfície total
de l’arxipèlag. En termes agregats, les Balears
presenten una densitat de població equivalent
a 207,4 habitants per quilòmetre quadrat,123 ràtio que tot i haver assumit un augment de més
del 50% al llarg de les dues darreres dècades
(140,9 hab./km2, 1987), supera amb escreix la
mitjana nacional (89,3 hab./km2).

aglutinen el 44,2% de la població resident a les
Balears, percentatge que integra participacions força desiguals entre Palma (37,2%), Maó
(2,7%) i Eivissa (4,3%). Cal esmentar que potser el tret més distintiu de l’evolució seguida al
llarg dels darrers vint anys rau en la progressiva
pèrdua que ha anat experimentant el pes relatiu
de la capital regional a favor d’altres municipis
que antigament gaudien d’una menor centralitat, fet que explica, en part, la reducció de la
quota demogràfica aportada per les tres capitals insulars respecte de dues dècades enrere
(50,9%, 1987).

No obstant això, cal tenir en compte que, fruit
de la dinàmica esmentada anteriorment, les
xifres de densitat varien considerablement entre els diferents territoris insulars i municipals.
En aquest sentit, mentre que Mallorca i Eivissa superen la ràtio de concentració regional
(223,7 hab./km2 i 206,1 hab./km2, respectivament), Menorca i Formentera s’hi situen part davall (129,9 hab./km2 i 102,3 hab./km2, respectivament). En termes municipals, la polarització
de les xifres de densitat és encara més evident,
sobretot si es pren en compte el diferencial que
s’observa entre el mínim, corresponent a Escorca (2,1 hab./km2), i el màxim, localitzat a Eivissa
capital (3.960 hab./km2). Així mateix, val a dir
que la major pressió poblacional també es reprodueix en el principal centre administratiu de
Menorca (Maó, 241,3 hab./km2) i, sobretot, a
la capital autonòmica (Palma, 1.863 hab./km2),
si bé s’obtenen resultats igualment elevats pel
que fa als municipis situats al corredor PalmaAlcúdia (Alcúdia, Binissalem, Consell, Inca, Lloseta, Marratxí i sa Pobla), als municipis titulars
d’una marcada funció turística (Calvià, Son Servera i Sóller) i, especialment, a d’altres, com és el
cas des Castell (654,4 hab./km2) a Menorca.

En qualsevol cas, les Balears es continuen manifestant, des d’aquesta perspectiva, com una
regió d’intensa macrocefàlia. No en va, la representació gràfica de l’anomenada relació
rank-size124 pel que fa als cinc principals nuclis
poblacionals de l’arxipèlag palesa una distribució no homogènia en què destaca la supremacia
de Palma i la concentració d’una població a la
resta de municipis representats –Calvià, Eivissa,
Manacor i Llucmajor– que resulta notablement
inferior a la que els correspondria de manera
teòrica d’acord amb el rang que ocupen. Així
mateix, cal assenyalar que respecte del rank-size
que s’obtenia vint anys enrere, es confirmen dos
trets diferencials rellevants: (1) Calvià i Llucmajor s’incorporen al rànquing dels cinc municipis
més poblats de les illes, al mateix temps que
Maó i Inca s’acomiaden de la representació; i
(2) Palma perd pes relatiu a favor dels municipis
més dinàmics que formen part de la relació, fet
que ha permès que aquests darrers aglutinassin
una major proporció de població respecte del
seu nivell teòric (33,2% vs 24,4%, 1987), si bé,
com es comentava anteriorment, la quota continua sent relativament baixa.

En aquest context, la capacitat d’atracció exercida per les capitals de cada illa queda prou
palesa tenint en compte que conjuntament

En aquest sentit, els fluxos demogràfics de les
dues darreres dècades expliquen la pèrdua relativa de 6,6 punts percentuals experimentada
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Mapa 4.2
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Gràfic 4.12
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per la contribució poblacional de Palma, municipi que assolí la quota màxima l’any 1981,
amb una participació del 44,4% sobre el nombre total d’habitants de l’arxipèlag. A partir
d’aquest moment, la capital regional va atenuar l’augment demogràfic continuat en benefici dels municipis veïns, els quals, considerats
d’ara endavant com a ‘àrea metropolitana’,
han anat transformant-se en els receptors de la
força centrífuga de l’urbs principal. No obstant
això, la configuració específica del teixit productiu balear al voltant de l’activitat turística,
els canvis en els usos del sòl i la nova disposició
de les infraestructures de transport són alguns
dels factors que han permès que Palma, amb
tan sols el 4,2% del territori autonòmic, s’hagi
consolidat com a ciutat primacial, en qualitat
de principal pol d’atracció de negoci i recursos
humans, si bé, alhora, s’han reforçat en termes
poblacionals els municipis de l’àrea metropolitana. D’acord amb aquesta situació, mentre
que el terme municipal de Palma ha incrementat la població en un 24,9%, la seva àrea d’influència –Palma, Calvià, Llucmajor i Marratxí– ho

Manacor

Llucmajor

ha fet un 42,4%, taxa que s’acosta més al creixement mitjà regional (47,2%).
Respecte d’aquesta darrera qüestió, és plausible afirmar que els fluxos migratoris, motor de
la important transformació demogràfica de les
dues darreres dècades, han contribuït notablement al sorgiment d’aglomeracions urbanes
amb una continuïtat que desborda els límits de
la capital. D’aquesta manera, la ciutat principal, temps enrere monocèntrica, ha esdevengut
policèntrica i la seva estructura ha evolucionat
des d’una xarxa inicial de nuclis urbans dependents del nucli principal, cap a una malla no
jerarquitzada que se sustenta en l’aparició i el
reforçament de nous centres productius i comercials, que revaloren els espais perifèrics i
ofereixen avantatges comparatius respecte de
les urbs congestionades. En aquest àmbit, Calvià constitueix, sens dubte, un cas paradigmàtic, atès que, amb un augment de la població
que pel que fa als darrers vint anys es xifra en
el 219,9%, ha arribat a duplicar amb escreix la
seva quota de residents a les illes (4,7%, vs 2,1%,
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1987). Val a dir que aquesta circumstància ha
afectat de la mateixa manera, tot i que amb una
intensitat relativament inferior, els municipis de
Marratxí i Llucmajor, que amb augments demogràfics de tres dígits (204,2% i 108,4%, respectivament) han aconseguit impulsar la seva quota
poblacional (3% i 3,2%, respectivament).
Amb tot, és necessari tenir en compte que, si el
creixement demogràfic registrat a les illes durant
els darrers anys s’ha traduït en un augment generalitzat de la pressió sobre el conjunt del territori, la seva distribució desigual ha derivat en
un ampli ventall de conseqüències de diversa
magnitud sobre l’entorn i els recursos disponibles. N’és la prova el fet que el mapa urbà de
l’arxipèlag exhibeix modificacions substancials
que, fonamentalment, assenyalen una extensió
de la urbanitat arreu del territori d’acord, sobretot, amb l’expansió de l’àrea metropolitana al
voltant de la capital regional. Així mateix, l’ampliació de la xarxa viària ha incentivat un guany
continu de població en el cas dels municipis
ubicats al corredor Palma-Alcúdia, mentre que
l’activitat turística ha contribuït a intensificar
la pressió sobre el litoral. Respecte d’aquesta
qüestió, s’estima que més del 83,3% del creixement demogràfic es localitza en municipis costaners i, d’aquesta manera, destaca, tal com
confirmen Artigues i Rullan (2007), l’increment
poblacional de les zones del nord i nord-est de
Mallorca –especialment Alcúdia (153,8%), Santa Margalida (105,3%), Son Servera (91,9%),
Capdepera (88,1%), Sant Llorenç des Cardassar
(87,3%), Santanyí (76,5%) i Manacor (55,5%)–,
l’est de Menorca –Sant Lluís (122,7%), es Castell
(64,5%) i Alaior (49,4%)–, el sud i l’est d’Eivissa
–Sant Josep de sa Talaia (121,4%), Santa Eulària
des Riu (95%)– i Eivissa capital (59,3%).
Paral·lelament, cal tenir en compte que qualsevol aproximació a les conseqüències de l’expansió demogràfica i a la seva distribució no
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pot eludir una referència a l’hàbitat. I és que el
creixement poblacional de les dues darreres dècades, juntament amb la progressió ascendent
de l’afluència turística i les seves diferents manifestacions, han derivat en un notable avanç del
sòl ocupat. Així, segons les estimacions del Ministeri de l’Habitatge, relatives a l’any 2006, el
parc residencial de les Balears està integrat per
un total de 562.372 habitatges, xifra que suposa un augment del 35,4% respecte del Cens de
1991 i que, en termes generals, s’explica per mor
de l’expansió de les unitats principals (55,9%).
En tot cas, s’ha d’assenyalar que l’augment demogràfic no explica per si mateix la dinàmica edificatòria de la darrera dècada. En aquest sentit,
la demanda d’habitatge per motius d’inversió, en
un entorn caracteritzat per unes condicions de finançament extremadament favorables i la revaloració contínua dels preus immobiliaris, s’ha erigit
en un factor clau perquè el nombre d’habitatges
construïts se situàs any rere any part damunt de la
demanda potencial existent. El parc d’habitatges
ha estat sotmès, doncs, a una dinàmica que, durant el període 1987-2006, ha incorporat de manera sostenguda una mitjana anual de 9.962 habitatges. No obstant això, la ràtio d’habitatges
principals per cada mil habitants (349,2) continua part davall de la mitjana espanyola (361,8),
situació contrària a la que s’observa al segment
dels habitatges no principals (199,5, Balears
vs 166, Espanya), atesa la importància que tenen
a les illes les segones residències, sobretot en els
municipis costaners. En aquesta línia, el Cens de
2001 palesa que la majoria dels termes municipals ubicats al litoral mallorquí –excepte Palma i
Sóller125– presenten una quota d’habitatge secundari per cada mil habitants superior a la mitjana regional (146,6), fet que, alhora, succeeix a
determinats municipis menorquins i eivissencs,
entre els quals destaca es Mercadal, amb la ràtio
d’habitatges secundaris per cada mil habitants
més elevada de l’arxipèlag (870).

125
Val a dir que ambdós municipis
presenten un elevat percentatge
d’habitatges adscrits a la categoria de buits, que si bé no es poden
assimilar directament a residències secundàries, és probable que
a determinats moments de l’any
s’ocupin amb aquesta finalitat.
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En aquest marc, l’augment de la pressió exercida
sobre el territori, com a recurs de base limitat,
s’explica tant per la dimensió quantitativa com
qualitativa de l’expansió demogràfica i, alhora,
urbanística que hi ha anat associada. Així, en
primer lloc, la progressió ascendent de la construcció d’habitatges, motivada en part per la
trajectòria a l’alça de la càrrega demogràfica, ha
derivat, segons l’índex de pressió territorial elaborat pel CRE (UIB · Sa Nostra), en un increment
de la superfície visada a Mallorca, que ha arribat
a assolir el 0,81% de la superfície total de l’illa
(vs 0,5%, 1999). En segon lloc, el predomini de
l’expansió urbanística horitzontal, provat a través del fet que tres de cada quatre edificacions
visades a les illes durant els darrers quinze anys
han estat de caràcter unifamiliar (60,5%, aïllades; 39,5%, adossades), s’ha traduït, igualment,
en un major consum de territori.
Addicionalment, a l’estat d’aglomeració associat a la pressió residencial cal afegir, sobretot a
certes zones de l’arxipèlag, l’efecte en què s’ha
incorregut arran de la fluctuació demogràfica
que aporta l’activitat turística, fet que, en darrera instància, implica un sobreexcés de la demanda estacional d’infraestructures, serveis i, així
mateix, un sobreconsum dels recursos i subministraments més bàsics. Atesa la impossibilitat
d’estimar, almenys a priori, la presència turística
arreu dels diferents territoris municipals, la ràtio
de places d’allotjament turístic per habitant resulta un bon indicador per aproximar la pressió
addicional suportada amb caràcter estacional
per determinats indrets del territori insular.
Així les coses, es comprova que certs municipis
poden arribar a albergar en alguns moments
de l’any (i.e. quan la taxa d’ocupació s’apropa
al 100% de la planta d’allotjament total) més
població visitant que resident. Aquest resultat
s’obté, especialment, pel que fa als casos de
Sant Llorenç des Cardassar (3,06 places/hab.),

Muro (2,45 places/hab.), Capdepera (1,72 places/hab.), Alcúdia (1,53 places/hab.), Santanyí
(1,47 places/hab.), Calvià (1,24 places/hab.),
Santa Margalida (1,22 places/hab.) i Son Severa (1,10 places/hab.), a Mallorca; es Mercadal
(1,44 places/hab.) i es Migjorn Gran (1,20 places/hab.), a Menorca; i Sant Josep de sa Talaia
(1,17 places/hab.), a Eivissa.
Val a dir, per tant, que l’hegemonia de les zones costaneres pel que fa a l’oferta d’allotjament turístic és indiscutible, motiu pel qual la
configuració geogràfica de les Balears, amb
tots els municipis menorquins i pitiüsos vorejant la mar, constitueix un dels principals
factors que explica la divergent distribució de
les places entre els diferents territoris insulars.
Concretament, a Mallorca, la pressió demogràfica estacional associada a la presència turística es concentra majoritàriament al litoral,
per bé que els municipis de Campos, Artà i
Escorca en són una excepció amb ràtios inferiors a 0,10 places per habitant. Paral·lelament,
la relació entre places turístiques i residents a
les Pitiüses se situa prop de la unitat a gairebé
tots els municipis, excepte a la ciutat d’Eivissa
(0,3 places/hab.), mentre que l’heterogènia
distribució de la planta d’allotjament a Menorca deriva en un ampli diferencial entre els
municipis amb ràtios més elevades (es Mercadal, 1,44 places/hab.) i més baixes (Ferreries,
0,21 places/hab.), tot i que s’exclou el valor
reduït que assoleix Maó (0,07 places/hab.),
com també la resta de capitals insulars.
En vista d’aquests resultats, no és estrany
que, en la mateixa línia, l’indicador de pressió
humana (IDPH) palesi que la càrrega demogràfica real és, en termes relatius, superior als
territoris pitiús i menorquí. En aquest sentit,
mentre que a Mallorca, l’any 2006, la càrrega
real supera en un 14,5% la població empadronada, aquest percentatge s’enfila fins al 29%
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Mapa 4.3

Intensitat turística
i residencial als municipis
de les Balears
Intensitat turística
< 0,10
0,11 - 0,50
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> 1,01
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Habitatges principals
Habitatges secundaris

* Dades de la intensitat turística expressades en nombre de places d’allotjament per habitant (2006) i de la intensitat residencial en nombre
d’habitatges per habitant (2001)
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Conselleria de Turisme i l’INE
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en el cas de Menorca i fins al 37% en el cas de
les Pitiüses. Així mateix, defugint les mitjanes
anuals, el patró marcadament estacional de
l’afluència turística es tradueix en uns amplis
diferencials entre els períodes de menor i de
major afluència de visitants, circumstància
que constitueix una font important de desequilibris. Val a dir que aquest fet es produeix
amb més intensitat a les Pitiüses, territori on
la pressió real sobre la registrada als padrons
oscil·la entre el 92,5% del mes de gener i el
228,9% del mes d’agost, patró que s’observa
amb una intensitat similar a Menorca (94,7%,
gener vs 207,6%, agost) i inferior a Mallorca
(94,3%, gener vs 145%, agost).
4.2.2.3. Distribució de les activitats productives
Bona part de la literatura especialitzada no dubta
a afirmar que la distribució de les activitats productives respon i s’explica d’acord amb tota una
sèrie de factors de localització que comprenen
qüestions tan diverses com les característiques
geogràfiques del territori –en termes d’orografia,
vies de comunicació marítima, recursos naturals i
condicions climàtiques–, la dotació d’infraestructures, el nivell de qualificació de la mà d’obra i el
grau de competència, entre d’altres.
Durant les dues darreres dècades, la distribució
de l’activitat econòmica a les Balears ha evolucionat, essencialment, d’acord amb el repartiment dels contingents demogràfics i el desenvolupament del negoci turístic. En aquest sentit, les
dinàmiques observades assenyalen que el procés
de transformació ha esdevengut tant en termes
quantitatius –per mor de la concentració de
l’activitat a determinats indrets– com en termes
qualitatius –arran de la identificació de patrons
d’especialització diferenciats–, fets que han condicionat, en darrera instància, la naturalesa i la
magnitud dels impactes exercits sobre el territori
i la resta de recursos de base limitats.

En qualsevol cas, cal assenyalar que l’actual distribució territorial de les activitats productives
de l’arxipèlag respon a dinàmiques que s’han
anat retroalimentant al llarg dels anys, atès que
si bé no hi ha dubte que amb el pas del temps
l’aglomeració de persones s’ha traduït en una
major concentració de l’activitat econòmica,
no és menys cert que l’existència d’activitat econòmica ha actuat com a factor d’atracció de
població en disposició de treballar. No en va,
Henderson (1988) argüeix que les ciutats –territoris on per naturalesa es concentra el major
volum d’activitat productiva– són el resultat de
dues forces: d’una banda, la que posa de manifest els beneficis de la concentració industrial
i de l’aglomeració urbana i, de l’altra, la que
posa en relleu els costos que augmenten amb la
dimensió de les ciutats.
Per tots aquests motius, la dinàmica de les economies urbanes revesteix una importància especial en matèria del desenvolupament de les
regions que les acullen, mentre que, alhora, la
seva instrumentació facilita la interacció entre
les diferents economies nacionals. D’acord amb
aquesta realitat, la Comissió Europea (2006b)
assenyala que les ciutats constitueixen un element imprescindible en el marc de la política
de cohesió i la cooperació regional, mentre que
manifesta, expressament, la interdependència
real que hi ha entre les ciutats i les regions.
Des d’aquesta convicció, la ciutat de Palma,
amb el 38,6% de les empreses i el 46,7% dels treballadors registrats a les Balears l’any 2006, s’ha
erigit en el principal pol d’atracció de població
i negoci, fet que, amb la consegüent aportació
de riquesa i ocupació, contribueix decisivament
al desenvolupament regional. No obstant això,
cal no oblidar que el paper predominant de la
capital, com a eix vertebrador de l’activitat de
les illes, ha provocat, alhora, importants desequilibris territorials tant en la localització del seu
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teixit productiu com en la concentració de treballadors a determinats municipis.
Així les coses, la tendència al desplaçament dels
residents a la capital cap als municipis limítrofs
–a la recerca d’una major qualitat de vida i d’un
menor cost de l’habitatge–, l’extensió d’algunes activitats terciàries cap a la perifèria –tot
perseguint menors costos de localització– i la
consolidació dels municipis veïns com a destinacions turístiques, han propiciat l’articulació
de conurbacions emergents que, generalment,
han acabat consolidant continus urbans d’àmplia superfície i, sobretot, han donat lloc al que
s’ha anomenat ‘àrea metropolitana’.
D’aquesta manera, si s’afegeixen a la capital
els municipis de Calvià, Marratxí i Llucmajor,
l’activitat arriba a concentrar el 47,6% de les
empreses i el 56,9% dels treballadors, en una
superfície que abasta el 14,7% de l’extensió territorial de l’arxipèlag (vs 4,2%, només Palma),
amb la qual cosa s’erigeix en una metròpoli
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regional que, malgrat la disposició geogràfica,
actua com a vertader centre de serveis especialitzats, alhora que es percep com a principal
nucli de desenvolupament. Les externalitats positives que es deriven d’aquest escenari d’elevada concentració es tradueixen, com no podia
ser d’altra manera, en guanys prou importants
en termes d’eficiència i productivitat, resultat
de l’aprofitament de les economies d’escala
existents. En aquest sentit, Krugman (1991)
assenyala que és precisament el comportament
de les empreses, en cerca d’economies d’escala, el principal motor de transformació de les
ciutats. Amb tot, cal tenir present que l’aglomeració industrial i urbana sovint també deriva en externalitats negatives que es tradueixen,
sobretot, en una major incidència de l’atur, en
exclusió social, una àmplia gamma d’impactes
ambientals i en congestió viària.
Tot i l’evident concentració que il·lustren les xifres apuntades, les Balears disposen d’una xarxa
de ciutats intermèdies amb un teixit empresari-

Gràfic 4.13

Distribució territorial
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a les Balears, 2006
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al prou dinàmic per formar mercats d’ocupació
relativament equilibrats. En aquest sentit, Inca,
Manacor, Maó, Ciutadella, Eivissa i Santa Eulària, s’han consolidat com a importants focus
d’activitat i població a les seves pròpies àrees
d’influència, tot concentrant, en conjunt, el
21,5% de les empreses de les Balears i el 17,6%
de treballadors. Val a dir que, en aquest cas, una
representació d’empreses major que la de treballadors evidencia, fonamentalment, una menor
grandària de les unitats productives ubicades en
el conjunt de ciutats intermèdies en comparació
amb les que operen a la metròpoli. Sigui el que
sigui, cal no oblidar que l’existència d’un gran
nombre d’empreses en un territori determinat
no garanteix per si mateix un gran dinamisme laboral. Concretament, el teixit empresarial balear
està format majoritàriament per petites i mitjanes empreses, la meitat de les quals operen sense
assalariats, mentre que tan sols un 5,6% té més
de deu assalariats al seu càrrec.

126

Si bé a la primera part de
l’obra es va delimitar el sector
turístic atenent la classificació de
la CNAE-93 desagregada fins al
nivell de tres dígits, les dades municipals corresponents al nombre
d’empreses només s’han pogut
aconseguir amb una desagregació de dos dígits, motiu pel qual
quan es parli de sector turístic en
aquest apartat de l’obra es farà referència a les activitats següents:
55, Hoteleria; 60, Transport terrestre, Transport per canonades;
61, Transport marítim i per vies
de navegació interiors;
62, Transport aeri i espacial;
63, Activitats annexes als transports, Activitats d’agències de
viatges; 70, Activitats immobiliàries; 92, Activitats recreatives, culturals i esportives corresponents
al mes de juliol de 2005.

Addicionalment, l’activitat econòmica a les illes
s’ha impulsat a determinades zones arran de la
ubicació dels principals nuclis turístics. És per
això que els municipis costaners, proveïdors
dels elements que sustenten la dimensió més
bàsica del producte turístic, aporten, sense tenir en compte els que formen part de l’àrea metropolitana i del grup de ciutats intermèdies, el
24,3% del total d’empreses i allotgen el 19,9%
dels treballadors de les illes, enfront de la resta
dels termes municipals d’interior que contribueixen a l’activitat regional amb uns percentatges sensiblement inferiors (6,7%, empreses;
5,6%, treballadors).
En aquest escenari, l’especialització turística
s’ubica, fonamentalment, als municipis del litoral, atès que, segons els darrers registres disponibles referits a l’any 2005, el 26,6% del seu
teixit empresarial s’adscriu a activitats relacionades directament amb el turisme.126 Val a dir

que aquest percentatge s’eleva fins al 31,3% si
s’eliminen les empreses ubicades a Palma, terme municipal que gràcies a la capitalitat presenta un major grau de diversificació de l’activitat productiva i, per tant, situa la incidència
relativa del teixit turístic (20%) part davall de la
mitjana regional (25,4%).
Des d’un punt de vista insular, les Pitiüses presenten la major concentració d’empreses turístiques al seu sistema productiu (33,7%), seguides de Menorca (26%) i de Mallorca (23,6%),
aquesta darrera, l’economia més diversificada.
No obstant això, l’envergadura del volum d’activitat assumit provoca que tant el negoci pitiús com el menorquí reduesquin la seva representació a tan sols una cinquena part del teixit
empresarial turístic de l’arxipèlag (19,5% i 10%,
respectivament). En tot cas, cal assenyalar que
la totalitat dels municipis de les Pitiüses palesen
percentatges de concentració de l’activitat turística superiors a la mitjana regional, que oscil·len
entre el 28,9% de la ciutat d’Eivissa i el 44,8%
de Formentera. Aquesta situació es reprodueix
en els mateixos termes als municipis menorquins
des Mercadal (40,8%), Sant Lluís (27,9%) i Ciutadella (26,2%), mentre que la resta iguala o se
situa part davall de la mitjana balear.
Mentrestant, a Mallorca, vuit de cada deu dels
municipis que ubiquen part del seu territori a la
costa, independentment de la seva mida i condició, registren una ràtio de concentració d’activitat turística que supera la mitjana de l’arxipèlag. D’aquesta manera, els percentatges més
elevats, que a més encapçalen el rànquing regional, es registren, d’una banda, en municipis
amb un nivell d’activitat reduït, però essencialment orientats al turisme estranger o resident
–Estellencs (50%), Banyalbufar (43,6%), Escorca (43,3%), Deià (36,7%) i Fornalutx (33,3%)–
i, d’altra banda, en municipis d’una major dimensió i/o amb una marcada tradició turística
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–Santanyí (43%), Son Servera (42,5%), Alcúdia
(42,3%), Calvià (40,5%), Capdepera (39,8%),
Santa Margalida (36,6%), Sant Llorenç des
Cardassar (35,5%), ses Salines (34,8%), Pollença (30,4%), Muro (28,7%) i Sóller (27,3%).
En aquest marc, els municipis mallorquins del
litoral que manifesten una presència relativa
d’empreses turístiques inferior a la mitjana de
l’arxipèlag corresponen, generalment, als termes que, com ara Llucmajor (23,5%), Manacor
(18,8%) i Felanitx (18,4%), constitueixen nuclis
gravitacionals dels termes que els envolten i,
per tant, assumeixen un volum d’activitat prou
diversificat. Així mateix, la polarització del negoci turístic entre els municipis costaners i els
d’interior és prou evident, tot tenint en compte
que a la major part dels termes situats a diferents indrets del Pla de Mallorca o a la comarca
del Raiguer l’activitat turística ocupa amb prou
feines el 20% del teixit empresarial local.
En tot cas, no s’ha d’oblidar que el procés de
desenvolupament turístic als municipis de les
Balears s’ha produït en un context de progressiva terciarització de l’economia, cosa que ha
impulsat la presència del sector serveis fins a
tres quartes parts tant del teixit empresarial
com de la força laboral regional. Sens dubte,
els municipis amb una major orientació cap a
la provisió de les diferents dimensions del producte turístic canalitzen un volum més elevat
dels seus recursos cap als serveis, fet que, des
d’una perspectiva històrica, ha anat manllevant
pes a les activitats agrícoles i industrials. Així les
coses, les Pitiüses es presenten com el territori
més terciaritzat de l’arxipèlag (83,3%), alhora
que registren els percentatges més reduïts en
termes de representació empresarial primària
(1,5%) i secundària (3,5%). Per contra, Menorca constitueix l’economia insular on s’anota
una major significativitat de les empreses de la
indústria (9,2%) i l’agricultura (3,8%), mentre

que Mallorca presenta l’estructura productiva
relativament més diversificada, tot i la preponderància del sector serveis (77,7%).
Addicionalment, cal assenyalar que avui en dia
l’assoliment de fases avançades del procés de
terciarització de l’economia balear, juntament
amb el lideratge de Palma en aquest àmbit, ha
propiciat el desenvolupament de serveis avançats, generadors d’alt valor afegit, elevada productivitat i notable complementarietat amb
l’activitat turística, els quals s’engloben en els
anomenats serveis quaternaris (transports i comunicacions, finances i assegurances, comerç
i activitats immobiliàries) i quinaris (informació i indústries culturals, serveis professionals,
científics i tècnics, serveis d’educació, sanitat i
serveis socials, i art, entreteniment i recreació).
En aquest sentit, el pes relatiu de Palma en
l’agregat balear pel que fa al sector serveis es
veu superat si es posa esment a aquests dos sectors emergents, atès que la capital engloba un
45% del total de negocis dedicats al sector quaternari a les illes i fins a un 55,2% al quinari, en
comparació amb un 39,2% de mitjana amb relació a l’agregat dels serveis. Endemés, cal tenir
present que aquests percentatges engreixen significativament si s’afegeix l’àrea metropolitana,
ja que assoleixen el 53,7% i el 62,3% pel que fa
al sector quaternari i quinari, respectivament.
No obstant això, la centralitat de Palma en termes d’activitat empresarial no es pot analitzar
únicament com a efecte de la capitalitat, sinó
que necessàriament s’ha de relacionar també
amb la fortalesa d’una activitat turística derivada de múltiples factors econòmics, socioculturals, estètics, climatològics o geogràfics. Tot
plegat constitueix, sens dubte, una oportunitat
per garantir la capacitat generadora de rendes
de l’economia, en general, i del turisme, en particular, atès que està demostrat que a mesura

235

236

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

Mapa 4.4

Concentració territorial
de les empreses turístiques
a les Balears, 2005
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* Dades en percentatges sobre el total d’empreses afiliades a cada municipi
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social
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que l’estructura productiva s’obre cap a noves
activitats es fomenta la capacitat d’aprenentatge, es milloren els processos d’acumulació
i gestió del coneixement, s’assegura la difusió
d’innovació, s’impulsa la dotació de factors
productius més enllà dels tradicionals i, per
tant, en darrera instància, es contribueix al creixement a llarg termini.

4.2.3. Impactes ambientals
El desenvolupament turístic de les Balears s’ha
basat en la privilegiada dotació de recursos
naturals de l’arxipèlag, que, amb nombroses
platges i bells paisatges, ha permès, juntament
amb unes condicions climàtiques favorables,
satisfer una demanda de caràcter massiu, majoritàriament d’origen estranger, en cerca de
sol i platja. Així, tot i que altres factors d’índole
socioeconòmica, que abasten des d’una relació
qualitat-preu del producte turístic fins a un ampli ventall de peculiaritats culturals, han exercit
una influència notable en l’articulació del negoci turístic regional, la preeminència dels recursos naturals en la consolidació de l’activitat
turística és innegable.
Des d’una perspectiva global, la valorització del
patrimoni natural s’ha duit a terme, quasi exclusivament, sobre la base del binomi sol i platja,
fet que s’ha traduït en una utilització més intensiva del medi costaner, el qual, amb el temps,
s’ha estès cap a l’interior. D’acord amb això,
des del primer boom turístic s’han reconegut els
efectes ambientals negatius derivats del circuit
turisticoimmobiliari al litoral de l’arxipèlag, alimentat per criteris desenvolupistes (basats en
la quantitat de visitants, ocupació, entrada de
visites, etc.) i, alhora, mancat de la planificació i ordenació que hagués estat necessària per
evitar l’ocupació d’espais verges d’alt valor ecològic i ambiental, la destrucció de paisatges i la
sobreexplotació de recursos (especialment de

l’aigua), entre d’altres. No obstant això, durant
molt de temps, en el marc sociopolític i econòmic ha prevalgut la idea que aquests i altres impactes romanien justificats amb escreix d’acord
amb els efectes positius del turisme com a activitat econòmica, definits en termes de creixement, modernització, benestar, etc.
Des d’aquesta percepció s’ha generat, doncs,
un model d’interacció turisme-medi ambient en
què, lluny de la simbiosi, s’han produït tensions
importants arran de les característiques que palesen, d’una banda, les funcions de producció i
utilització de matèria i energia per part del subsistema turístic i, de l’altra, els cicles de regeneració i reproducció dels ecosistemes mateixos, que
han donat lloc a un increment de la tendència al
deteriorament, o entropia, fins a posar en perill
fins i tot la continuïtat del turisme.
En aquest marc, el primer impacte ambiental del
turisme emana, en certa manera, de la seva addicció a l’expansió immobiliària i la consegüent
demanda de sòl i espai. Una breu síntesi dels
principals impactes sobre els sòls (erosió, fertilització, salinització, mineralització, etc.) i altres
recursos de base limitats, com l’aigua (eutrofització, inundacions, etc.) i l’energia (emissions,
etc.), suggereixen que la contaminació és una de
les principals manifestacions dels efectes perjudicials del turisme (Gunn, 1973) i una de les primeres causes de queixa dels residents en zones
turístiques (Go i Govers, 2000). Així mateix, la
prestació de serveis turístics genera un important
increment de la demanda d’aigua, atès el major
consum per càpita dels turistes respecte al dels
residents (Holden, 2000), i d’energia, ja que el
consum energètic és més alt com més elevat és el
nombre de serveis prestats (EEA, 2003). Aquesta
pressió és més intensa al litoral i afecta sobre manera la vegetació i la fauna. Així, Boyle i Samson
(1985), en un estudi sobre els efectes de les visites
recreatives, conclouen que els visitants afecten la
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flora i la fauna silvestres, amb la qual cosa provoquen la pèrdua d’espècies i endemismes, etc., i
pertorbacions de les unitats ambientals que li són
pròpies (dunes i penya-segats, zones humides i
salobrars, boscos i garrigues, platges i roquissars,
coves i avencs, illots i aqüífers, etc.). Finalment,
l’afluència massiva de turistes causa danys en els
ecosistemes i problemes de congestió.

contingents demogràfics influeix directament
en l’ordenació i la gestió dels recursos hídrics
(regulació d’aigües superficials i costaneres, explotació dels aqüífers, pràctiques de dessalatge
i depuració, etc.), mentre que, alhora, és responsable del deteriorament del recurs (contaminació, eutrofització, etc.) a través del vessament d’aigües residuals (depurades o no).

Succintament, totes aquestes problemàtiques,
tant les relatives a la superposició de l’activitat
turística sobre el desenvolupament urbà com
les derivades de les instal·lacions turístiques
i de la pressió recreativa, es revisen al llarg
d’aquest subapartat.

En aquest context, el sector turístic palesa
uns trets particulars i diferenciats dels observats en la població resident. El simple fet de
gaudir d’una estada de vacances relaxa la fermesa dels comportaments quotidians i, per
tant, contribueix a incrementar i accentuar
actuacions diàries que, finalment, alteren el
patró de consum. Així mateix, val a dir que
el proveïment dels serveis turístics duu associats un seguit de característiques que es
tradueixen en un major consum d’aigua, com
ara l’ús de piscines, el reg de camps de golf,
la neteja d’habitacions, instal·lacions i dels
cotxes de lloguer, etc. En aquest sentit, el Ministeri de Medi Ambient (2006) estima que
el consum d’aigua del sector turístic balear
s’apropa als 40 hectòmetres cúbics anuals,
xifra que representa prop d’un terç de la demanda derivada de l’abastament urbà i que,
en tot cas, assoleix el màxim durant la temporada alta, moment durant el qual el consum
turístic supera el resident. Respecte d’aquesta
darrera qüestió, cal assenyalar que la concentració de l’activitat turística durant el mesos
d’estiu exerceix un efecte doble: d’una banda,
augmenta el cost unitari del recurs d’acord
amb el sobredimensionament de les infraestructures hídriques (dessaladores, depuradores i xarxes d’abastament i sanejament) i, de
l’altra, incrementa exponencialment el consum d’aigua, fet que queda prou palès si es té
en compte que el consum turístic sobrepassà
en un 160% el consum resident durant el mes
d’agost de 2006.

4.2.3.1. Recursos hídrics
Un fenomen comú als nuclis urbans turístics
és la segregació física, a més d’econòmica i
cultural, dels espais residencials, relacionada
amb l’existència d’habitatges col·lectius amb
finalitat turística o habitatges individuals d’ús
secundari. Es tracta d’un model urbà que no
només no s’integra en la dinàmica de la ciutat,
sinó que s’allunya de les formes tradicionals
d’ocupació territorial de caràcter disseminat i
dispers que eren coherents en el món agrari.
Aquesta situació estén la pressió sobre l’equipament urbà, més enllà dels estrictes límits
dels centres urbans, fet que deriva en una pressió més que proporcional sobre els recursos
necessaris per mantenir el sistema, per mor
del sobredimensionament dels nuclis turístics,
l’elevada concentració estacional, la manca
d’un ordenament apropiat, la coexistència
amb formes alegals d’urbanisme, l’ocupació
del domini públic litoral, la vulneració de les
ordenances, etc.
Un exemple comú d’aquest delicat equilibri és la
pressió que s’exerceix sobre els recursos hídrics.
I és que la concentració espacial d’importants

um turístic

um resident
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Així doncs, dues són les qüestions fonamentals que centren la problemàtica dels recursos hídrics: la disponibilitat i la qualitat. No
obstant això, tan important com aquests
aspectes són els usos consumptius i no consumptius que se’n fan. D’aquesta manera, les
necessitats de proveïment d’aigua a la població, en general, i al sector turístic, en particular, en quantitat i qualitat suficients, expliquen l’explotació continuada dels aqüífers,
fet que ha suposat la perforació de no menys
de quaranta mil pous arreu de l’arxipèlag des
de la dècada dels anys seixanta.
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Així les coses, les necessitats hídriques de les
Balears han sobrepassat amb escreix la disponibilitat d’aigua dels aqüífers (222,1 hm3/any),
fet que ha obligat a utilitzar part dels recursos
potencials (400,1 hm3/any) i a assumir-ne, per
tant, la sobreexplotació. No obstant això, és
necessari recordar que els recursos potencials
no són utilitzables en la seva totalitat, atès que
s’han de preservar els cabals ecològics entesos
com a recàrrega natural dels ecosistemes aquàtics i, així mateix, com a flux mínim per contrarestar la intrusió marina. Amb tot, la participació dels embassaments de Cúber i el Gorg
Blau, representants dels recursos superficials de
l’arxipèlag, amb prou feines satisfà el 2,5% de
la demanda hídrica de l’arxipèlag, la qual cosa
evidencia la necessitat de disposar d’altres fonts
extraordinàries que permetin donar cabuda a
una pauta de consum altament estacional.

L’elevada representativitat dels recursos subterranis –que aporten el 80% de l’aigua utilitzada–, juntament amb la concentració litoral
de places hoteleres i segones residències amb
un patró estacional marcadament superior al
de les zones de l’interior, ha minvat, així, els
nivells piezomètrics dels aqüífers costaners i,
consegüentment, ha facilitat la intrusió d’aigua de mar.

En aquest sentit, dues són les fonts principals
per a l’obtenció de recursos addicionals. D’una
banda, la regeneració de les aigües residuals

Gràfic 4.14

Distribució del volum
d’aigua consumit
a les Balears, 2006
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127
Cal recordar que la derogada
Llei 12/1988, de 17 de novembre,
de camps de golf, possibilitava
el reg procedent de la depuració
d’aigües residuals, la dessalinització d’aigua marina i de fonts, rius
o torrents que aboquen directament a la mar.
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mitjançant la depuració terciària en permet la
reutilització per a l’ús municipal –com ara la neteja de parcs i jardins (1,8 hm3, 2006)– i, sobretot, per als regs agrícoles (18 hm3, 2006) i dels
camps de golf (4,8 hm3, 2006), per bé que com
que no és potable, se’n restringeix l’ús a aquests
àmbits i no és apta per al consum humà. La Llei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per
a un desenvolupament territorial sostenible a
les Illes Balears, estableix l’obligatorietat que
els camps de golf facin servir aigua reutilitzada per regar, alhora que elimina la possibilitat
que aquestes instal·lacions recorrin a l’aigua
dessalada,127 preceptes que tracten d’alleugerir
els aqüífers d’aquesta càrrega. De la mateixa
manera, el reg agrícola procedent de la reutilització permet restar hectòmetres cúbics a l’extracció subterrània de l’aigua i l’allibera per a
l’abastament urbà.
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L’any 2006 hi ha en funcionament cinc dessaladores: Badia de
Palma, Son Ferrer, Eivissa, Sant
Antoni de Portmany i Formentera.
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L’IEH es refereix al terme municipal de Palma i resulta de comparar el consum realitzat de fonts
pròpies (s’exclou, per tant, l’aigua
procedent de les dessaladores i de
sa Marineta) amb la piezometria
de les unitats hidrogeològiques
i de les reserves embassades que
proveeixen la capital mallorquina.
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Segons l’Associació espanyola
d’abastaments d’aigües i sanejament (AEAS), les Balears són
la comunitat autònoma amb el
preu unitari de l’aigua més elevat
de l’Estat.

D’altra banda, l’entrada en funcionament de
les estacions dessaladores d’aigua marina128 ha
permès, en primer lloc, relaxar les situacions
d’estrès hídric i facilitar la progressiva recuperació dels nivells freàtics als aqüífers i, en segon
lloc, ha contribuït a satisfer la demanda punta
durant l’època estival, en què l’afluència turística és màxima, i, alhora, a suavitzar l’aportació d’aigua en els períodes de consum mínim.
A tall d’exemple, l’índex d’estrès hídric (IEH),
elaborat pel Centre de Recerca Econòmica
(UIB· Sa Nostra) amb la finalitat d’avaluar la
pressió que suporten les reserves hídriques,129
palesa, pel que fa al període 2002-2006, un increment acumulat del 8%, la qual cosa posa en
relleu que el relatiu descens de la demanda d’aigua (-1,3%) no ha estat suficient per compensar la pèrdua registrada pel volum de reserves
disponibles (-5,1%). Aquest resultat assenyala,
més enllà de la necessitat de contenir el consum, la importància que revesteix la diversificació de la demanda a l’origen, situació en la
qual cobren una rellevància especial les instal·

lacions dessalinitzadores de l’aigua de mar. No
obstant això, la possibilitat del dessalatge no
s’ha d’entendre com la panacea que aporta recursos a un cost zero, ans al contrari, el procés
de dessalinització de l’aigua de mar genera un
rebuig d’alt contingut en sals (salmorra) que
pot fer malbé l’entorn on s’aboca i, a més, consumeix una gran quantitat d’energia elèctrica
que, a més d’elevar el preu unitari de l’aigua,130
reporta un cost ambiental important d’acord
amb l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle
(fonamentalment diòxid de carboni).
Paral·lelament, no s’ha d’oblidar que, en general, els recursos naturals i, concretament, els
hídrics, evidencien un alt nivell d’inseparabilitat
en el binomi quantitat-qualitat. Certament, un
ús desproporcionat de les aigües subterrànies
deriva en una situació de sobreexplotació que,
a la vegada, rebaixa les reserves part davall del
nivell exigible pels cabals ecològics i, per tant,
permet la salinització mitjançant la filtració
d’aigua de mar i incrementa la concentració en
la contaminació antròpica, atès que el menor
nivell piezomètric relaxa bona part de l’efecte
dilució, un dels mecanismes mitjançant el qual
les aigües subterrànies es renoven i adquireixen
un bon estat ecològic.
Així les coses, les pressions que suporten les reserves hídriques de les Balears són, fonamentalment, de tres tipus:
Elevada extracció dels recursos subterranis
per satisfer la demanda agrícola i l’abastament
tant de la població resident com de la turística.
Aquest tipus de pressió provoca la intrusió marina, problemàtica que experimenten el 39% de
les masses subterrànies de l’arxipèlag.
Contaminació difusa derivada de l’ús excessiu
d’adobs i fertilitzants per part del sector primari (nitrogenats, òxids de potassi i de fòsfor).
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Gràfic 4.15
2,0

100

90

1,8

Evolució de l’índex
d’estrès hídric,
2002-2006

80

querra)

2,0

1,5

m (dreta)

bilitat (dreta)

241

70
1,8

1,3
60

IEH (esquerra)
1,0

50

40

0,8
2002

2003

2004

2005

1,5

Consum (dreta)
Disponibilitat (dreta)

1,3

2006
1,0

* Les dades de l’IEH expressen la relació entre l’índex de consum i l’índex de disponibilitat
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades d’EMAYA i de la Conselleria de Medi Ambient

0,8
2002

Contaminació puntual derivada directament
de la urbanització, els abocaments no controlats i la infiltració d’aigües residuals i d’aigües
procedents de les xarxes de clavegueram, les
fosses sèptiques mal dissenyades, les benzineres, els cementeris, etc.
En aquest escenari, el sector turístic contribueix
significativament a la pressió hídrica de les illes
tant en termes d’una extracció elevada com de la
contaminació puntual, si bé la important concentració tant geogràfica (al litoral) com temporal (a
l’estiu) del consum incideix intensament sobre les
reserves subterrànies més fràgils, especialment
aquelles que comparteixen paret amb la mar,
fet que incrementa exponencialment el risc de
salinització. Així mateix, la complexitat del cicle
de l’aigua assenyala el turisme, i per extensió el
subministrament en general, com el responsable
d’altres pressions indirectes que es duen a terme
indirectament i que evidencien l’impacte sobre
els aqüífers no vinculats directament a l’activitat
turística (com ara sa Marineta) i, fins i tot, sobre
altres tipus de recursos hídrics com les aigües cos-

taneres (a través dels emissaris submarins) i les
zones humides (com ara s’Albufera).
Des d’un punt de vista global, les pressions antròpiques exercides sobre les aigües de les Balears han malbaratat, sigui quin sigui l’origen, les
reserves subterrànies de l’arxipèlag. Val a dir que
aquesta situació s’arrossega des de fa temps,
atès que l’Institut Geològic i Miner d’Espanya
(1985) assenyala que fa més de dues dècades
que els aqüífers del litoral de Mallorca (excepte
els de la Serra de Tramuntana) i la major part
dels aqüífers de les Pitiüses presenten símptomes d’intrusió marina, mentre que tant el pla
mallorquí com la pràctica totalitat de Menorca
manifesten certs nivells de contaminació per
nitrats. Actualment, la situació no ha millorat,
ans al contrari, 43 de les 90 masses d’aigua
subterrànies considerades a la proposta del Pla
hidrològic regional evidencien impactes en la
qualitat fisicoquímica.
Sens dubte, la proporció de les masses d’aigua
subterrànies afectades pels problemes de sa-
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Impactes

Quadre 4.11

Masses d’aigua
amb impactes constatats
a les Balears

Salinització

Descens
de nivell

Contaminació orgànica

Rang
Nitrats

Clorurs
(mg/l)

Nitrats Descens de
(mg/l NO) nivell (m)

Mallorca							
Port d’Andratx
X
X			
2.000		
Port de Pollença
X		
X		
1.300		
Alcúdia
X				
1.000		
Aixartell
X				
700		
Port de Sóller
X		
X		
340		
Sóller				
X		
80
Bunyola		
X					
Lloseta		
X					
Sa Pobla
X			
X
400
300
Llubí
X			
X
800
100
Inca			
X
X		
60
Crestatx		
X					
Capdellà
X				
1.000		
Santa Ponça
X				
600		
La Vileta
X				
2.000		
Palmanova
X				
Molt localitzat		
Sant Jordi
X			
X
2.000
200
Pont d’Inca
X				
2.000		
Son Reus
X
X		
X
1.000
70
Ariany				
X		
187
Son Real
X				
2.500		
Son Talent				
X		
230
Santa Cirga
X			
X
840
700
Sant Salvador
X			
X
1.000
80
Cas Concos
X			
X
570
70
Santanyí
X				
2.200		
Cala d’Or
X				
1.800		
Porto Cristo
X				
900		
Marina de Llucmajor
X				
Molt localitzat		
Pla de Campos
X			
X
1.000
200
Menorca							
Maó
X			
X
1.000
130
Ciutadella
X			
X
2.000
100
Pitiüses							
Santa Inés
X				
1.000		
Pla de Sant Antoni
X				
600		
Cala Llonga
X
X			
2.000		
Roca Llisa
X				
2.000		
Cala Tarida
X				
1.700		
Santa Gertrudis							
Jesús
X			
X
2.000
150
Serra Grossa
X				
2.000		
La Mola
X				
Natural		
Cap de Barberia
X				
500		
La Savina
X				
1.000		

Font: elaboració pròpia a partir de l’esborrany del Pña Hidrològig de les Illes Balears publicat per la conselleria de Medi Ambient
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linització (38,9%) o contaminació per nitrats
(16,7%) posa en relleu dos dels principals impactes derivats de la pressió antròpica exercida
sobre els recursos hídrics de l’arxipèlag. Arran
d’aquesta qüestió, el Reial decret 140/2004, de
7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà,
dicta les concentracions màximes permeses en
termes de clorurs (250 mg/l), com a indicador
de salinització, i de nitrats (50 mg/l). L’incompliment d’aquests llindars de bona part de les masses d’aigua s’ha traduït durant els darrers anys
en restriccions puntuals del subministrament a
determinats municipis mallorquins i, alhora, en
la construcció de plantes dessalinitzadores d’aigües salobres que, a través de la tecnologia d’osmosi inversa, es destinen al tractament d’aigua
amb un alt contingut de nitrats.
Addicionalment, no es pot obviar que les masses d’aigua costaneres es troben força condicionades per la pressió humana. Les alteracions
morfològiques (rigidificació de la costa, regeneració de platges, construcció d’esculls artificials, etc.), juntament amb les fonts de contaminació puntual (abocament per emissari, salmorra i tèrmics, etc.) i de contaminació difusa
(ús urbà i agrícola del sòl) s’agreguen a altres
pressions (pesca, ports esportius, trànsit marítim, etc.) que condicionen el principal actiu
natural de les Balears. En tot cas, és remarcable
que de les 31 masses d’aigua de l’arxipèlag considerades per la Conselleria de Medi Ambient,131
un 54,8% es troben en un estat ecològic bo i un
32,3% molt bo, independentment de l’indicador utilitzat (macroinvertebrats, macroalgues,
posidònia oceànica, fitoplàncton i altres paràmetres fisicoquímics), mentre que una part
molt més reduïda es considera que ostenta un
estat acceptable (6,5%) o deficient (6,4%).
No obstant això, els abocaments a la mar
constitueixen un dels principals problemes de
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les aigües costaneres de l’arxipèlag, atès que
la major concentració de nutrients o sals pot
malbaratar els ecosistemes aquàtics, com ara
les praderies de posidònia oceànica –planta
característicament mediterrània i altament sensible al deteriorament ambiental– i l’aparició
de marees roges (Puigserver et al., 2002). En
aquest sentit, els abocaments realitzats per les
plantes dessaladores i, fonamentalment, per les
depuradores, juntament amb els vessaments de
petroli (Balaguer et al., 2005) i la brutícia derivada del trànsit d’embarcacions, s’erigeixen
en un dels principals reptes als quals s’ha d’enfrontar el manteniment dels recursos costaners
balears. Així doncs, tot i que el 73% de l’aigua
depurada a les illes rep un tractament terciari i
es contempla el secundari com a tractament alternatiu, el protagonisme de l’emissari submarí
en l’abocament d’aigües residuals depurades,
que arriba al 57% del total, exerceix una de les
pressions principals sobre les aigües costaneres, però també sobre les zones humides.
Pel que fa als aiguamolls, entesos com aquelles
zones de transició entre els ecosistemes aquàtics i terrestres, cal assenyalar el fràgil equilibri
que mantenen les masses d’aigua subterrànies
o costaneres a les quals romanen lligats, tant
en termes dels ecosistemes que en formen part
com del valor recreatiu i paisatgístic per a la
població que els visita. En aquests casos, l’abocament de sals o nutrients té efectes adversos
sobre la qualitat ecològica de les zones esmentades, si bé prop de dos terços dels aiguamolls
inclosos a la proposta del Pla hidrològic regional palesen un estat ecològic bo o molt bo.132
Tot plegat assenyala que la problemàtica dels
recursos hídrics s’ha d’enfrontar des d’una òptica de gestió conjunta de l’oferta i la demanda d’aigua que asseguri el subministrament en
quantitat i qualitat per als distints usos i, alhora, garantesqui la sostenibilitat de les explota-

131
Les masses d’aigua considerades es distribueixen de la manera
següent: 16 a Mallorca, 5 a
Menorca i 10 a les Pitiüses.
132

S’han considerat tres tipus
de zones humides (oligohalina,
mesohalina i euhalina) amb la
seva valoració respectiva.
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Mapa 4.5

Abocament de l’efluent
registrat a les estacions
depuradores d’aigües
residuals de les Balears
Abocament per emissari
Altres tipus d’abocament

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Conselleria de Medi Ambient
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cions i els ecosistemes relacionats. Sens dubte,
la dualitat de funcions pròpia dels recursos hídrics, consumptiva –necessària per a la supervivència de la flora i la fauna– i no consumptiva
–portadora de valor afegit en termes paisatgístics i recreatius–, afegeix un grau addicional de
complexitat a l’hora de gestionar un aprofitament eficient, abans i després de l’ús del recurs
per part de la població real.

energètic varia entre les diferents activitats econòmiques, i és el sector serveis el que registra,
tant de manera directa com indirecta, la major
quota sobre la demanda energètica global. En
aquest marc, el sector turístic es postula entre
els segments del teixit productiu més dependents del model energètic actual, sobretot si es
pren en compte la importància que hi ostenten
les activitats relacionades amb les comunicacions, el transport i la mobilitat.

4.2.3.2. Recursos energètics
L’estreta vinculació que històricament s’ha manifestat entre els recursos energètics i les activitats humanes continua avui dia més vigent
que mai, per tal com bona part dels impactes
ambientals, visibles i invisibles, es relacionen
fortament amb els processos d’utilització de
combustibles fòssils. El cert és que, durant
les darreres dècades, la demanda de recursos
energètics ha evolucionat a l’alça esperonada,
principalment, per l’augment de la producció
i el consum de béns i serveis derivat el creixement demogràfic i del progrés econòmic que
s’ha acumulat, sobretot a partir de la segona
meitat del segle xx. Amb tot, l’accés continuat a
l’energia fòssil, recolzat en un preu relativament
assequible de les fonts primàries, s’ha consolidat com el principal motor del creixement econòmic occidental, al mateix temps que s’ha fet
palesa la contribució que, a través de l’emissió
de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH), efectuen
al canvi climàtic.
Defugint de la perspectiva global, la demanda
de recursos energètics –i, per tant, la pressió i
els efectes que se’n deriven– oscil·la de manera
substancial entre els diferents territoris d’acord
amb les condicions climàtiques de la zona, la
disponibilitat dels recursos i, fonamentalment,
el nivell econòmic que en permet l’adquisició
i la utilització generalitzada al conjunt de la
població. Anàlogament, la intensitat en l’ús

Les Balears, gens alienes al context general,
subjecten bona part de la pressió energètica a
la demanda efectuada pel sector del transport,
fet que s’explica, en part, pel caràcter preeminent del turisme, però que, en qualsevol cas,
rau fortament condicionat a les particularitats
inherents a la insularitat, que redueix l’accés a
l’arxipèlag per la via aèria –i en molt menor mesura, per la via marítima– i exclou altres mitjans
de transport alternatius, amb menys demanda
de recursos energètics –com ara el ferrocarril–.
Paral·lelament, l’assegurament de la mobilitat
a través dels serveis de transport públic resulta
cabdal en un context en el qual l’ús intensiu del
vehicle privat, tant per part dels residents com
per part dels turistes, s’erigeix en el segon demandant més important, després de la producció i transformació d’energia elèctrica.
En aquest sentit, el comportament de la cistella energètica regional, durant el període
1987-2006, s’explica arran del consum efectuat
en termes de:
Electricitat: la demanda d’energia elèctrica s’ha
triplicat d’acord amb l’intens procés d’urbanització derivat de l’ampliació del padró poblacional i de la creixent utilització d’aparells elèctrics, tot i que han millorat substancialment en
termes d’eficiència energètica. Així doncs, l’augment de la facturació anual (5.359.261 MWh,
2006 vs 1.806.216 MWh, 1987) posa en relleu
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un notable increment del consum domèstic
(228,1%) i, sobretot, de l’alta tensió (424,7%),
malgrat que aquest segment continua explicant
la menor part del comptador (24,6%, 2006 vs
13,9%, 1987). Per sectors d’activitat, els serveis
han registrat des de l’entrada dels anys noranta
el major ascens del consum (206,9%), juntament amb el sector de la construcció (144,5%),
fet que ha impulsat la contribució del terciari al
rebut elèctric fins al 52,9% (vs 48,3%, 1991).

133

Cal tenir en compte que aquesta xifra integra part dels inputs
utilitzats en el procés de generació d’energia elèctrica, fet que, per
tant, deriva, en certa manera, en
una doble comptabilització de
part de la demanda de recursos
energètics, efecte que malauradament no és possible aïllar.

Productes petrolífers: la venda de combustibles, circumscrita fonamentalment a l’àmbit dels mitjans de transport –específicament
als segments del vehicle privat i l’aviació comercial–, s’ha duplicat fins a assolir un total
de 2.179,34 milions de litres.133 Les alces més
importants s’han registrat en la demanda del
gasoil A i C, partides que han multiplicat per
quatre i per deu, respectivament, la facturació i que, per tant, han augmentat significativament la seva importància relativa (47,7%,
2006 vs 15,4%, 1987) enfront de la benzina

(16%, 2006 vs 25,5%, 1987) i el fuel (4,3%,
2006 vs 18,2%, 1987).
Gas propanat: el consum de gas, canalitzat
únicament a Mallorca i pràcticament a la totalitat del municipi de Palma, s’ha duplicat amb
escreix arran, sobretot, del procés urbanitzador
i de creació de noves llars esdevengut al llarg de
les dues darreres dècades. Així les coses, la facturació anual ha arribat a assolir un total de
427.681 quilotèrmies (vs 176.441, 1987), orientades majoritàriament a l’ús domèstic pel que
fa a la cuina, l’escalfament d’aigua i l’obtenció
de calefacció a través de calderes (61,6%, 2006
vs 82,9%, 1987), per bé que la resta d’usos, adscrits fonamentalment al sector de l’hoteleria i a
alguns segments industrials, han incrementat la
participació (38,4%, 2006 vs 17,1%, 1987) després d’haver avançat, de mitjana, a un ritme anual força dinàmic (22,1% vs 4,1%, ús domèstic).
En aquest context, l’estreta correlació que
cenyeix la demanda d’energia a la càrrega de-

Gràfic 4.16

Evolució del consum
de recursos energètics
a les Balears, 1987-2006
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mogràfica real resulta altament significativa
ja que il·lustra i justifica, més enllà de qüestions d’eficiència, la pressió creixent sobre
els recursos energètics i la persistència d’un
marcat patró estacional que compromet diversos aspectes relacionats amb la distribució, la gestió i el control dels impactes que
se’n deriven (com ara l’emissió de diòxid de
carboni a l’atmosfera). Respecte a la primera
de les qüestions, el cert és que, malgrat que
la facturació de la major part dels productes
energètics ha avançat fins a taxes superiors
a les demogràfiques, les ràtios per càpita en
relativitzen notablement el ritme d’ascens,
sobretot durant la darrera dècada, tant en
el cas de l’electricitat (42,5% vs 87,6%, total)
com, especialment, en el dels productes petrolífers (6,2% vs 39,7%, total) i el gas propanat (73,9% vs 142,4%, total). A aquest fet cal
afegir-hi, emperò, el tret més rellevant, atès
que si es pren en compte la càrrega demogràfica real, les ràtios de consum per càpita es
redueixen al voltant d’un 20%.
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Paral·lelament, pel que fa a la segona de les
qüestions anunciades, l’estacionalitat de la
pressió humana a l’arxipèlag redunda en un
patró gairebé idèntic de pressió sobre els recursos energètics, fet que resulta determinant
en la seva disponibilitat, en el benentès que
més del noranta per cent de l’energia primària consumida a les illes és importada i, per
tant, duu associat un important sobrecost.
D’aquesta manera, entre els mesos de juny i
setembre es concentren el 46,2% de les vendes de productes petrolífers i el 38,2% de la
facturació d’electricitat, per mor que durant
aquest període, coincident amb la temporada alta turística, la càrrega demogràfica real
supera prop d’un quart la població resident.
El consum de gas propanat, per la seva banda, no es veu tan afectat per l’oscil·lació de
les xifres de pressió poblacional, si bé palesa
igualment un patró estacional que concentra
el 55,6% del consum durant els mesos d’hivern, atès que una bona part és usat per combatre el fred a les llars.

Gràfic 4.17

Estacionalitat del consum
de recursos energètics
a les Balears, 2006
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D’acord amb aquesta dinàmica, les dades de la
Direcció General de Canvi Climàtic i Educació
Ambiental assenyalen que les Balears, durant el
període 1990-2006, han incrementat l’emissió
de GEH a l’atmosfera un 76,6%. Concretament,
l’emissió de 10.566,5 quilotones equivalents de
diòxid de carboni, que si bé tan sols representen
el 2,4% de les emissions de GEH espanyoles, situen la taxa per càpita balear (10,2) part damunt
de la mitjana nacional (9,6), resultat que s’inverteix si es pren en compte la càrrega demogràfica
real de l’arxipèlag (8,6). Així mateix, l’emissió de
diòxid de carboni, principal contribuïdor a la
formació de GEH (92,2%), ha crescut part damunt de la mitjana d’emissions (83,9%) d’acord
amb l’augment registrat als sectors estretament
lligats al creixement de la pressió humana, com
són el de la producció i transformació d’energia
elèctrica (98,4%) i el dels transports (80,7%),
responsables del 84,7% de les emissions.

manes en el procés de modificació del sistema
climàtic, més enllà de la variabilitat natural. El
Quart Informe d’Avaluació del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
(IPCC) ha exposat diversos aspectes vertaderament importants sobre l’origen antropogènic
del canvi climàtic i, en aquest sentit, ha conclòs
que, l’escalfament global detectat al llarg del segle passat està relacionat, amb més d’un 90% de
probabilitat, a l’acció de l’home (IPCC, 2007).
Així les coses, s’estima que les temperatures
globals s’han escalfat una mitjana de 0,76 ºC
entre el 1850-1899 i el 2001-2005, tendència que es preveu que elevarà el termòmetre
entre 1,8 ºC i 4 ºC d’aquí a finals del segle xxi
(Solomon et al., 2007).
El canvi climàtic s’erigeix en un dels fenòmens
que qüestiona amb un major ímpetu el model
energètic tradicional, no en va exigeix una resposta ràpida i viable a l’alçada de la seva transcendència –per tal com constitueix el vertader
primer gran repte de l’economia global–, la

En aquest marc, existeix un consens general
envers la implicació directa de les activitats hu-

Gràfic 4.18

Evolució de les emissions
de diòxid de carboni a les
Balears, 1990-2006
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impossibilitat de defugir-lo –atès que el canvi
climàtic deriva en conseqüències localitzades– i
la pluralitat dels efectes que s’estenen, més enllà de les constants ambientals, al sistema econòmic i social en general. Així les coses, si bé
fins ara no es disposa d’estudis específics per
a les Balears, és previsible que el canvi climàtic
alteri les condicions ambientals i econòmiques
de l’arxipèlag i, consegüentment, alguns dels
aspectes que sustenten les dimensions més bàsiques del producte turístic.
I és que bona part de les investigacions duites
a terme amb caràcter general, preveuen temperatures màximes més elevades, estius secs,
onades de calor i més episodis de precipitacions intenses que suposaran, entre altres impactes, una major erosió del sòl. En aquest marc,
els problemes ambientals més significatius que
hauran d’enfrontar les illes rauen en l’augment
del nivell de la mar i la direcció de l’onatge. Els
informes més exhaustius estimen un ascens de
0,4 centímetres anuals del nivell de la mar, xifra
que tancaria el segle amb una puja acumulada
de 40 centímetres i que, consegüentment, provocaria la reculada de la línia de costa a les zones de platja (11-13 m), canvis en la morfologia
del litoral, pèrdua d’estabilitat i risc d’inundació dels assentament humans costaners, la major part dels quals amb una marcada vocació
turística. Els escenaris més pessimistes albiren,
a més, un increment de la taxa d’extinció d’espècies i de la pèrdua de biodiversitat, més enllà
del deteriorament dels ecosistemes, fets, tots,
que poden desencadenar alteracions socioeconòmiques imprevistes i significatives.
Així doncs, Yohee et al. (2007) afirmen que el
canvi climàtic s’erigeix en un escull important,
atès que pot anul·lar la capacitat de molts països per assolir un cert nivell de progrés econòmic, mentre que Stern (2006) afirma que la
passivitat enfront del fenomen suposarà d’ara

endavant un risc i un cost total equivalent a la
pèrdua d’entre un 5% i un 20% anual del PIB
mundial. En tot cas, no s’ha d’oblidar que, més
enllà de les conseqüències sobre la generació de
riquesa, les Balears palesen una elevada dependència energètica respecte de l’exterior, motiu
pel qual una menor disponibilitat de combustibles fòssils i/o un augment radical del seu preu,
podria acabar estrangulant l’economia si es
mantengués la inèrcia del patró actual.
D’acord amb la naturalesa dels efectes ambientals i econòmics descrits, el canvi climàtic,
força vinculat a les conseqüències derivades
del model energètic tradicional, s’erigeix en
un clar condicionant a mitjà i a llarg termini
del turisme. Certament, les destinacions turístiques i els patrons de viatge seran alguns
del principals àmbits afectats, atès que la necessària reducció de les emissions de GEH necessitaran la transformació de la generació i
els usos de l’energia per al transport, fet que
incrementarà el cost d’aquestes partides i modificarà els patrons de mobilitat turística. Segons Scott et al. (2007), els efectes del canvi
climàtic sobre l’activitat turística, si bé varien
significativament d’acord amb el segment de
mercat i la localització geogràfica, es poden
delimitar en quatre grans blocs:
Efectes climàtics directes: el clima, com a recurs fonamental del turisme, exerceix una influència determinant en l’elecció de la destinació,
el patró estacional dels fluxos turístics i els costos operatius (per ex., calefacció i aire condicionat, subministrament i depuració d’aigua, assegurances, etc.). Les destinacions de sol i platja
que, com les Balears, fonamenten el producte
turístic en les condicions climàtiques, poden
haver d’assumir modificacions de la durada i la
qualitat de les temporades turístiques. Així mateix, el trasllat de les constant climàtiques més
atractives pel turisme cap a latituds i altituds
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més elevades (Scott et al., 2004; Amelung et al.,
2007) pot canviar les relacions de competència
entre destinacions i acabar afectant la rendibilitat de les empreses turístiques.
Efectes indirectes del canvi ambiental: les conseqüències derivades de la progressiva variació
de la temperatura, en termes de menor disponibilitat d’aigua, pèrdua de biodiversitat, deteriorament paisatgístic i erosió costanera, entre
d’altres, repercutiran sobre el turisme en graus
diferents. En aquest sentit, cal tenir present que
l’activitat turística a les Balears exigeix el manteniment d’un entorn natural estable, sobretot pel que fa a les zones litorals, per tal com
aquests elements constitueixen la dimensió més
bàsica del producte turístic regional.
Efectes de les polítiques paliatives sobre la
mobilitat turística: les mesures adreçades a reduir les emissions de GEH repercutiran sobre
els costos de transport i consegüentment sobre
els patrons de viatge. En aquest sentit, les Balears gaudeixen d’un avantatge comparatiu atès
que els principals mercats emissors es localitzen a curta distància, per bé que l’augment de
les despeses de transport, en general, minvarà
la capacitat adquisitiva dels turistes potencials
i, en termes agregats, la substitució de les destinacions de llarga distància no arribarà a ser
suficient per mantenir els actuals fluxos de mobilitat internacional.
Efectes indirectes del canvi social: l’impacte
econòmic del canvi climàtic a nivell global pot
reduir la riquesa discrecional que està a disposició del turisme, fet que derivaria en conseqüències negatives per al sector. En condicions més
extremes, alguns estudis assenyalen que el canvi
climàtic pot malbaratar l’estabilitat política, la
seguretat i el malestar social, factors que causen una elevada aversió en l’àmbit del turisme,
especialment en el del turisme internacional.

La conjunció en l’espai i en el temps dels impactes ambientals, econòmics i, per extensió, turístics, del canvi climàtic evidencien la necessitat
d’involucrar el teixit regional en la reducció de
les emissions de GEH, tal com obliguen els postulats del protocol de Kyoto –signat l’any 1997 i
en vigor des de l’any 2005– amb la finalitat d’assolir un desenvolupament sostenible des d’una
òptica global. D’acord amb les dades disponibles, les Balears no compleixen actualment l’esmentat protocol. I és que, si en el repartiment
d’obligacions al si de la UE, a Espanya li correspon no incrementar les emissions de GEH part
damunt del 15% respecte dels registres de 1990,
les illes acumulen, només pel que fa al període
1997-2006, un augment de les emissions de diòxid de carboni del 51%, taxa que supera amb
escreix la taxa espanyola (36,9%) i, sobretot, la
referida als països de la UME (5%).
En aquest context, la identitat de Kaya i Yokobori (1997) resulta especialment útil per avaluar la incidència dels factors que determinen el
grau d’emissió de GEH i, consegüentment, per
identificar els actors clau en el procés de contenció. L’instrument esmentat explica el nivell
d’emissió de diòxid de carboni d’acord amb
quatre factors bàsics: (1) el PIB per càpita, com
a element indicatiu del grau de desenvolupament econòmic; (2) la població, com a determinant de la pressió demogràfica; (3) la ràtio
d’intensitat energètica, expressada com el consum energètic necessari per generar una unitat
de riquesa; i (4) el factor d’emissió, com a indicador de l’eficiència en l’ús energètic.
Els resultats obtenguts a les Balears, en contraposició als generats a Espanya i a la UE-15, palesen
que una bona part de l’emissió de diòxid de carboni, efectuada durant el període 1997-2006, respon a l’intens creixement demogràfic esdevengut
a les illes (28,6% vs 12,4%, Espanya; 5,9%, UE-15),
atès que, en termes de renda per càpita, l’arxipèlag
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Gràfic 4.19

Evolució de la intensitat
energètica, 1997-2006
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ha situat l’avanç real a força distància (1,3%) del
registrat tant a nivell espanyol (24,7%) com europeu (16,4%). Així les coses, tot i que la reducció
de les emissions implica contenir o minvar els
factors que condicionen la identitat de Kaya, el
cert és que limitar el creixement demogràfic o el
desenvolupament econòmic s’erigeix en un objectiu vertaderament infranquejable, per tal com
bescanviar emissions contaminants –i, per extensió, canvi climàtic– per progrés econòmic i social
manca totalment de sentit. De fet, aquesta hauria
de ser una aposta contemplada únicament quan
no es disposàs d’alternatives viables per compatibilitzar desenvolupament i sostenibilitat i, més
concretament, en els casos en els quals el deteriorament ambiental fos de tal magnitud que la
resta de polítiques no el poguessin controlar amb
determinació i certesa. Avui, emperò, la situació no ha arribat a aquest extrem i, per tant, la
instrumentació de mesures adreçades a evitar el
canvi climàtic se centren en la reducció del nivell
d’emissions a través de la gestió de la resta de factors que formen part de la identitat, la intensitat
energètica i el factor d’emissió.

Així doncs, les Balears han articulat un sistema econòmic fortament intensiu de l’ús
d’energia, atès que, tot i la relativament escassa presència industrial, el teixit productiu
ha assolit un elevat nivell de terciarització
arran d’un desenvolupament turístic que ha
duit associat una marcada dependència del
transport. De fet, la ràtio d’intensitat energètica ha continuat augmentat fins a taxes de
dos dígits durant el període d’estudi (12,6%),
mentre que a la resta de territoris considerats ha disminuït (-5,1%, Espanya; -11,4%,
UE-15), fet que ha palesat un comportament
força més adaptat al procés de reconsideració del model energètic. No obstant això,
aquests resultats assenyalen que el consum
energètic mitjà per unitat de riquesa generada a les Balears (0,181 TEP/1.000 €) se situa
prop de l’europeu (0,180 TEP/1.000 €) i part
davall de l’espanyol (0,211 TEP/1.000 €). Tot
plegat continua reflectint una manca d’atenció a l’eficiència d’una part important dels
processos de producció i consum d’energia
que tenen lloc a l’arxipèlag.
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Gràfic 4.20

Evolució del coeficient
d’emissió, 1997-2006
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Paral·lelament, les Balears han seguit augmentant el factor d’emissió –equivalent al nombre
de quilotones de diòxid de carboni emeses a
l’atmosfera per cada tona equivalent de petroli consumida– de manera progressiva durant
el període temporal considerat amb la mateixa intensitat que la resta de l’Estat (2,9%), fet
que contrasta amb la reducció registrada a nivell europeu (-3,8%). D’aquesta manera, l’any
2006, el factor d’emissió balear ha assolit les
3,14 quilotones de diòxid de carboni, xifra que
supera significativament les registrades a la
resta de territoris analitzats (2,21, Espanya;
1,97, UE-15).
Enfront d’aquests resultats, la reducció d’emissió de GEH a les Balears suposa, inqüestionablement, centrar els esforços en la millora de
l’eficiència energètica, sobretot a través de la
innovació i l’adopció de tecnologies menys
contaminats, fet que implica, alhora, controlar un seguit de factors externs emperò vinculats de manera directa o indirecta amb l’activitat econòmica. I és que, actualment, gairebé

2002

2003

2004

2005

2006

la totalitat de la generació d’energia elèctrica
de les illes es duu a terme a través de centrals
de combustió –principalment de carbó i fuel–,
que se situen entre les instal·lacions més contaminants. Sens dubte, una aposta decidida
per les energies renovables permetria reduir
el factor d’emissió de l’arxipèlag. No obstant
això, la generació d’energia elèctrica en règim
especial a les illes no aconsegueix augmentar
la seva contribució al balanç total, ans al contrari, durant el període 1998-2006 s’ha reduït
poc més d’un punt percentual fins a situar-se
en un 2,7%.
En aquest marc, les Balears han d’establir les
mesures necessàries per millorar els processos
de generació i consum d’energia, tot prenent en
compte, a més, que administrar adequadament
els recursos importats deriva en una protecció
addicional per a la competitivitat de l’economia regional a llarg termini. Amb aquest objectiu, és necessari escometre un seguit de transformacions estructurals que impliquen alinear
els esforços en els diferents àmbits implicats:
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Gràfic 4.21
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la indústria energètica, el sistema de transport
i mobilitat, el teixit productiu i, molt especialment, el turisme.
En termes generals, les actituds enfront del
canvi climàtic poden basar-se en tractar d’evitar-lo –establint actuacions que permetin mitigar o reduir les emissions de GEH– o en intentar adaptar-se als efectes que se’n deriven
en matèria socioeconòmica i ambiental. Així
doncs, la primera via per reduir les emissions
de GEH a les Balears implica millorar l’eficiència energètica dels processos de producció,
mitjançant l’adopció de tecnologies que propiciïn l’estalvi energètic o que possibilitin una
utilització estable i compatible en costos de les
fonts d’energia no basades en combustibles
fòssils, especialment en la generació d’electricitat i en el sector del transport. Des d’un
punt de vista ambiental, una altra possibilitat
per mitigar el canvi climàtic consisteix a reduir

directament les concentracions de diòxid de
carboni augmentant els reservoris naturals, fet
que posa en relleu la importància de les actuacions en matèria de reforestació i d’evitació de
la desforestació mitjançant una gestió del sòl
més sostenible. Amb tot, cal no deixar de banda que tan important i imprescindible com
aprofitar les opcions tecnològiques existents
és canviar els patrons i hàbits de consum, tant
pel que fa a les unitats domèstiques com als
diferents serveis, inclosos els públics, per tal
com s’erigeixen en grans generadors d’emissions de diòxid de carboni.
Tot plegat assenyala que les Balears no poden
progressar al marge de la conscienciació i l’esforç global per reconduir el model energètic cap
a patrons més sostenibles que permetin reduir
el factor d’emissió i, per tant, contenir el procés de canvi climàtic i les conseqüències que
se’n deriven. Pretendre-ho implicaria eludir una
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evident responsabilitat solidària internacional
i intergeneracional que mantendria les illes al
marge de la recerca de solucions transformadores que es desenvoluparan durant els propers
temps i que, sens dubte, les Balears necessiten
per encarar el futur amb garanties.
4.2.3.3. Residus
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La Llei 10/1998, de 21 d’abril,
inclou també dins la categoria
dels RSU els residus procedents
de la neteja de vies públiques,
zones verdes, àrees recreatives i
platges, els animals domèstics
morts, així com els mobles, estris
i vehicles abandonats i els residus
i enderrocs procedents d’obres
menors de construcció i reparació domiciliària.
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Aquestes dades no tenen en
compte la recollida selectiva.

Els processos de producció turístics i l’augment
de la càrrega demogràfica real derivada de l’afluència massiva de visitants contribueixen significativament a la generació de residus. De fet, és
precisament l’elevada vinculació existent entre
el desenvolupament turístic i la producció de
residus –juntament amb les pautes de consum
dels països desenvolupats (amb el concepte
d’usar i llençar), l’aparició de nous materials
(bàsicament plàstics, olis i metalls pesats, etc.)
i la fabricació de béns d’equipament destinats al
consum, entre altres factors– el que explica que,
any rere any, s’incrementi el volum i s’ampliï la
tipologia dels residus generats a les Balears.
Si en el passat hom considerava la deposició de
residus barata o fins i tot gratuïta, per tal com
el medi ambient era tractat com un recurs lliure
amb capacitat per absorbir els residus i eliminar-ne la toxicitat, amb el transcurs del temps,
el recurs ha deixat de ser lliure i gratuït i han
aparegut incentius econòmics per conservar
el medi ambient i aprofitar d’una manera més
eficient les altres funcions que realitza (com a
sustentador de la vida i proveïdor de béns i recursos naturals), les quals sovint rivalitzen en la
funció d’assimilar i transformar els residus en
substàncies innòcues i fins i tot beneficioses.
Avui, la capacitat d’assimilació de residus del
medi ambient no només es considera finita,
sinó també decreixent.
En aquest context, la gestió dels residus de les
destinacions turístiques, i amb més motiu les

que ocupen un espai insular, revesteix una rellevància especial atès que, en bona part, condiciona l’impacte negatiu exercit finalment sobre
els recursos de base (degradació dels sòls, contaminació dels aqüífers, generació de gasos i
olors) i la provisió òptima d’altres béns i serveis
ambientals que esdevenen cabdals per a l’èxit
d’una destinació turística, com ara la regulació
de la temperatura i el clima, la diversificació del
paisatge i el manteniment de la biodiversitat.
D’acord amb les característiques i propietats
intrínseques del turisme, els residus produïts
pel desenvolupament de l’activitat són assimilables, majoritàriament, a la categoria de residus sòlids urbans (RSU), com també els generats als domicilis particulars, els comerços, les
oficines i la resta de serveis.134 Aquest fet permet
explicar, encara que no totalment, que la ràtio
de RSU per habitant de les Balears s’hagi situat
històricament al capdavant del rànquing estatal. L’any 2006, segons l’enquesta sobre recollida i tractament de residus urbans publicada
per l’INE, la generació de RSU per càpita de
l’arxipèlag se situa en una mitjana de 602 quilograms de RSU (vs 484 kg, Espanya),135 registre
que si bé suposa una reducció del 19,3% respecte de 1998, col·loca les Balears clarament per
sobre d’altres regions amb caire eminentment
turístic, com ara les Canàries (545 kg), Andalusia (499 kg), la Comunitat Valenciana (451 kg)
i Catalunya (424 kg).
Juntament amb el major volum de RSU generat,
a conseqüència de l’augment de la càrrega demogràfica real, l’estacionalitat que presenta el
gruix dels moviments turístics i la fragmentació
territorial de l’arxipèlag balear condicionen, i
molt, la magnitud de la problemàtica i plantegen un veritable repte pel que fa a la gestió i
planificació tant dels serveis com de les infraestructures necessàries per dur-ne a terme la
recollida i el tractament posterior.

squerra)

dreta)
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En aquest sentit, la informació sobre recollida
de RSU proporcionada pels consells insulars
respectius posa de manifest no només la diferent contribució dels municipis turístics enfront
dels d’interior, sinó també el patró estacional
en la generació de fems. Així, gairebé una tercera part de les 783.787 tones de RSU generades l’any 2006 en el conjunt de l’arxipèlag corresponen al tercer trimestre, període durant el
qual l’afluència turística assoleix el màxim anual. Concretament, els residus generats durant el
tercer trimestre suposen per a Menorca el 37,2%
del comptador anual, percentatge similar al palesat per les Pitiüses (36,5%) i clarament superior al de Mallorca (30,9%), fet que té una clara
relació amb l’augment de la carrega demogràfica real que deriva de l’afluència turística.136

te del mes de gener que s’apropen al 280%.
Aquesta circumstància s’observa també, encara que en menor mesura, a Calvià (135%),
Ciutadella (176%) o Sant Antoni de Portmany (145%), d’acord amb la seva vocació
eminentment turística. Per contra, l’estació
de transferència des Raiguer presenta un diferencial negatiu del 9,3% entre agost i gener
que respon, d’una banda, al menor caràcter
turístic d’aquestes contrades i, de l’altra, a la
mobilitat dels residents cap a zones de litoral coincidint amb l’època de vacances. Per
la seva part, la capital palmesana, que entremescla part de l’activitat turística amb una
elevada concentració de primeres residències, presenta un dels diferencials més modestos de l’arxipèlag (16,8%).

A nivell municipal, tant Deià com l’estació
de transferència nord –on aboca el municipi
d’Alcúdia–, palesen un augment molt substancial de RSU durant el mes d’agost, fet
que es tradueix en uns diferencials respec-

D’aquesta manera, les infraestructures i equipaments turístics, com a elements extensors de
l’activitat mateixa, generen importants volums
de RSU, la tipologia i quantitat dels quals depèn fonamentalment de les característiques de
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Sobre aquesta qüestió, podeu
consultar l’epígraf 4.2.2.1. Evolució de la càrrega demogràfica.

Gràfic 4.22
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les instal·lacions disponibles –ports esportius,
camps de golf, restauració, allotjament– i de
les activitats que s’hi desenvolupen. No obstant això, no poques vegades es generen també
residus perillosos (tubs fluorescents de zones
comunes, piles i bateries emprades pels clients,
envasos de certs productes perillosos utilitzats
per a neteja o manteniment, productes farmacèutics caducats presents a les farmacioles, etc.). Així, bona part dels residus generats
durant la temporada baixa, o període previ a
l’alta, responen als derivats del manteniment i
posada a punt de les instal·lacions turístiques
(residus voluminosos, runes, pintures, etc.).
Amb tot, la gestió eficient dels residus –entesa
com el conjunt d’activitats que comprenen la
separació en origen, l’emmagatzematge, la recollida, el tractament i l’evacuació–, constitueix
una actuació indispensable per limitar l’impacte dels residus sobre la salut pública i el medi
ambient. Val a dir que la responsabilitat del
manteniment, recuperació i tractament dels residus no recau en exclusiva sobre l’Administració autonòmica –titular, més enllà de les funcions d’autorització, vigilància, inspecció i sanció
de les activitats de producció i gestió de residus,
únicament de les competències en matèria de
gestió pública dels residus perillosos–, sinó que
són, d’una banda, els consells insulars els que
s’ocupen de la planificació, gestió, transport i
tractament dels RSU i, de l’altra, els municipis
els que, assumida la transposició de les obligacions dels respectius plans directors de cada
illa a les ordenances municipals, s’ocupen de la
recollida selectiva dels RSU, el transport fins a
les estacions de transferència i la inspecció i les
sancions pertinents (sempre que no hi hagi deteriorament ambiental).
Tanmateix, si alguna cosa han demostrat els encara incipients resultats de la lluita contra la generació de residus duita a terme durant les dues

darreres dècades, és la impossibilitat de plantar cara als impactes que se’n deriven sense un
compromís ètic de la ciutadania i dels agents
econòmics, el qual és necessari que se sustenti
en un canvi profund de les actituds de consum i
producció, reforçat en tot moment pel lideratge
de l’administració.
En aquest context, i en el marc de desenvolupament sostenible que ha adoptat la Unió Europea, les Balears han de substituir la propensió
a corregir de residus el final dels processos productius per una filosofia de prevenció que, en la
mesura que pugui, n’eviti la generació. Per això,
els sistemes de gestió ambiental exigeixen com
a primera mesura la reducció de la quantitat
de residus durant el procés de producció i, per
tant, amb anterioritat al reciclatge, tractament
i evacuació o abocament al medi ambient, de
manera que un mateix nivell de producció acabi
creant una menor quantitat de residus. Encara
que sovint s’ha recorregut al concepte d’emissió
zero, aquest objectiu és termodinàmicament
impossible per als processos de producció, atès
que si aquests processos es contemplen com
un sistema obert, el residu, una vegada creat,
no pot anul·lar-se. Així doncs, l’única conclusió
raonable des del punt de vista de la termodinàmica rau en la minimització de les emissions
de residus tant en termes de quantitat com de
toxicitat, de manera que puguin ser assimilades
per la biosfera.
Aquesta reducció duita a terme a l’origen implica modificar els equips, les tecnologies i els
processos de producció, reformular o redissenyar els productes, substituir matèries primeres
i millorar el manteniment, el control i l’educació
i la gestió del personal. Les diverses raons que
es manifesten a favor de la minimització dels residus (Grujer, 1991) es basen, fonamentalment,
en el fets següents: (1) la generació de grans
quantitats de residus està correlacionada amb
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la disminució de fonts d’energia no renovables;
(2) els requeriments d’energia per a la transformació i el tractament dels residus són proporcionals a les quantitats tractades i augmenten
exponencialment amb l’increment de la dilució
del residu; (3) l’augment dels costos totals de la
recollida, segregació, emmagatzematge intermedi, transport, tractament i emmagatzematge
final fan atractiva la minimització dels residus
des d’un punt de vista econòmic; (4) la creixent
pressió pública i legal només pot ser mitigada
per la reducció o minimització de residus; i, (5)
atès que residu equival a ineficàcia, la reducció
de residus augmenta l’eficiència i, per tant, la
disponibilitat de matèries primeres i d’energia.
No obstant això, tot i la significativa importància de la reducció, sobrepassar cert llindar pot
suposar incórrer en un important increment
dels costos de producció, circumstància que la
converteix en una opció econòmicament inviable i que, per tant, recomana l’adopció d’altres
estratègies, com la reutilització o el reciclatge.
Així doncs, el reciclatge –entès com el procés
mitjançant el qual un residu o subproducte es
reincorpora al procés productiu, sia amb la finalitat original (reciclatge en el procés mateix)
o amb una distinta, i dóna lloc a un nou producte vendible (reciclatge in situ)– ofereix, juntament amb els beneficis econòmics, l’avantatge de la reversibilitat i la reducció dels costos
ambientals. Val a dir que, així mateix, existeix
la possibilitat de dur a terme un procés de reciclatge extern, mitjançant el qual els residus són
enviats a una altra planta on es transformen i,
finalment, es converteixen també en productes
vendibles. De fet, el reciclatge extern ha adquirit una significativa popularitat al llarg de
la darrera dècada, la qual cosa ha configurat
una pràctica que de segur serà protagonista al
llarg del segle xxi. En aquest sentit, la recollida
selectiva, passa prèvia i indispensable del procés de reciclatge, s’ha estès durant els darrers

deu anys al conjunt de l’arxipèlag, per bé que
ho ha fet de manera desigual. En aquest sentit,
mentre que Escorca lidera el rànquing municipal en matèria de recollida selectiva de paper i
cartó per càpita (163,6 kg), Consell se situa a la
coa (7,7 kg/hab.), lluny de la mitjana regional
(33,9 kg/hab.), i són, per tant, els municipis turístics els que d’acord amb la major generació
de residus mostren, consegüentment, un major
volum de recollida selectiva.
No obstant això, atesa la limitació quantitativa
i qualitativa de la tecnologia disponible, el reciclatge necessita sovint un múscul financer que
pot fer inviable aquesta pràctica tant des d’un
punt de vista econòmic com ambiental, fet
que obliga, en el millor dels casos, a fomentar
la reutilització o la recuperació. A les Balears,
el procés de recuperació energètica s’articula,
d’una banda, entorn de la incineració, pràctica
que es duu a terme a Mallorca des de l’any 1997
i que ha arribat a assumir el tractament d’un
total de 323.866 tones, el 45,7% dels RSU generats l’any 2006. El principal avantatge d’aquesta tècnica rau en l’aprofitament del potencial
energètic dels residus (134.620 MWh, 2006),
sempre que aquesta actuació no plantegi perills per a la salut humana ni del medi ambient. D’altra banda, el compostatge, mitjançant
la descomposició biològica dels RSU, permet
obtenir un adob orgànic ric en nutrients i oligoelements (o compost) que infiltrat al sòl repercuteix positivament sobre el medi ambient.
A l’arxipèlag, el compostatge, que representa
el 15,5% dels residus generats, es duu a terme
a Mallorca (15,7%), però sobretot a Menorca
(41,3%), territori que fou pioner en l’adopció
d’aquesta pràctica l’any 1995.
Val a dir que el principal avantatge d’ambdues
tècniques rau, més enllà de l’aportació d’energia elèctrica al sistema, en la reducció significativa de la deposició en abocador, l’única via
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Mapa 4.6
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d’eliminació vint anys enrere, si bé el rebuig que
se’n deriva és dipositat en un abocador segur,
igual que els materials no reciclables després de
ser tractats perquè siguin menys perillosos. En
tot cas, la tendència dominant és la de reduir
tant com es pugui el nombre d’abocadors, en
el benentès que es tracta, sens dubte, de l’alternativa que més cost presenta en l’agregat econòmic i ambiental.
No obstant això, a les Balears, encara ara es
constata l’existència d’abocadors controlats
arreu de les illes, per bé que és a les Pitiüses
on aquest sistema continua assumint la pràctica totalitat dels recursos generats (93,8%
vs 43,5%, Menorca; 26,1%, Mallorca). En aquest
sentit, tot i que en el decurs de les dues darreres dècades l’esforç per controlar i millorar la
gestió dels residus a les illes ha estat considerable, sobretot pel que fa a la desaparició d’una
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constel·lació d’abocadors poc o gens controlats, encara avui continua havent-hi aspectes
pendents de resoldre, com ara (1) el tancament
definitiu dels abocadors existents, d’acord amb
les indicacions de la normativa europea; (2) la
millora de l’eficiència en la gestió dels enderrocs, atès el procediment encara vigent d’abocament clandestí; i (3) el foment de la reducció
dels residus a l’origen, la pràctica més difícil i
deficient del sistema.
D’acord amb aquest escenari, la important
contaminació derivada dels residus que s’emeten a l’atmosfera o es dipositen en el sòl exigeix
una aplicació racional de la tecnologia que,
d’acord amb el concepte de tecnologia neta i
l’anàlisi del cicle de vida del producte, minimitzi l’impacte ambiental de l’activitat turística. La
implantació de tecnologies netes o més netes
en matèria de residus pot aportar, com a con-

Gràfic 4.23
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seqüència directa de la reducció de les despeses
associades al tractament de residus i la millora
de la qualitat dels productes i processos, importants beneficis tant a les empreses com a
la destinació en conjunt, alhora que, en molts
de casos, pot fer possible la reutilització dels
residus com a matèries primeres o l’obtenció
de nous productes amb valor de mercat arran
del reciclatge. Tot plegat contribueix a guanyar
competitivitat per la via de l’augment d’eficiència, complir amb la legislació vigent i futura i
millorar la imatge pública. Qualsevol esforç en
aquesta línia, com ara el canalitzat a través de
la inversió en R+D dedicada a l’anàlisi del cicle
de vida del producte, el desenvolupament de
tecnologies netes i la millora ambiental, suposa
un important nínxol de negoci per a la pròxima dècada, al mateix temps que esdevé un clar
condicionant del desenvolupament de la destinació turística balear a mitjà i a llarg termini.
4.2.3.4. Biodiversitat, reserves marines
i espais naturals

137

El terme costaner, utilitzat
sovint de manera ambigua, es
refereix tant a la terra com a la
mar a cada costat de la superfície
de contacte, l’amplària de la qual
varia segons el tema que es tracti.

La fragilitat dels ecosistemes de les Balears
–afectada per la manca de pluja durant la temporada de cultiu i per les pluges, en alguns casos
torrencials, de l’hivern, quan el sòl, majoritàriament calcari, està nu i és propens a l’erosió–,
s’ha vist seriosament agreujada per la llarga història d’assentaments humans a tota la regió. El
desenvolupament econòmic i el creixement de
la població han marcat els paisatges de l’arxipèlag, atès que la recerca de platges i sol per part
de la població nord-europea s’ha combinat
amb la urbanització forçada i ha suposat canvis
dràstics per als ecosistemes costaners.137 Més de
9.412 hectàrees de la línia de costa que s’estén
en la franja dels primers cinc-cents metres han
estat objecte d’urbanització, xifra que equival al
22,37% de la franja litoral (Blázquez i Murray,
2003). De fet, durant el període 1973-2000,
la coberta artificial del litoral s’ha duplicat amb

escreix, però aquest procés continua encara a
hores d’ara –a vegades per necessitat però sovint per negligència, especulació o complaença–
sense comprendre les greus conseqüències ecològiques que comporta.
La creixent competència pels recursos de base
(terra, aigua i energia) entre l’agricultura, la indústria, el turisme, el transport, l’habitatge, etc.,
sobretot en l’estreta franja costanera on es concentra majoritàriament la població i el turisme,
es reflecteix primerament en la pèrdua d’àrees
naturals fràgils, aiguamolls, zones de marina
properes a la costa (albuferes, dolls temporals,
llacunes litorals, llacunes salobres, etc.), fronts
dunars, platges i cales. En aquest sentit, l’estudi dels biòtops dels ecosistemes de platges de
Mallorca (Schmitt, 2001-2002) assenyala que el
42,4% de les trenta-tres localitzacions contemplades han estat totalment destruïdes pel desenvolupament urbanístic, mentre que el 24,2%
estan fortament degradades i només el 18,2%
s’han mantengut relativament intactes. En el cas
concret dels sistemes dunars, la degradació de
l’ecosistema es manifesta en el creixent nombre
de camins a través del sistema dunar, la fragmentació de l’hàbitat i la desestabilització del
suport físic de la vegetació (Schmitt, 1994). A
més, cal considerar l’impacte generat pels aparells mecànics de neteja de les platges sobre la
compactació del terreny i les comunitats d’invertebrats (Roig, 2004), els efectes de la congestió
recreativa de les platges sobre la dinàmica natural i els impactes derivats de la proliferació d’embarcacions recreatives i l’efecte físic de l’ancoratge pel que fa a la degradació de les praderies de
posidònia oceànica i altres organismes (Milazzo
et al., 2002).
En termes generals, les espècies i les comunitats
biològiques de les riberes de la mar i les aigües
dolces han estat les més desfavorides al llarg de
les darreres dècades per mor de la transforma-
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ció i reducció dels seus hàbitats. Així, l’alteració dels fons marins, com a conseqüència de
l’ocupació turística i l’habilitació dels ports, ha
afectat, moltes vegades, els hàbitats d’estuari,
fet que ha provocat la pèrdua irreversible d’espècies de peixos. Als penya-segats, la pressió urbanística també ha reduït sensiblement els llocs
favorables a la nidificació de l’àguila peixatera,
per assenyalar un cas emblemàtic.
L’estat de conservació en què es troben les espècies constitueix un bon indicador de la situació ambiental del territori, atès que plantes i

Any d’estudi Nre. espècies

animals depenen directament de l’entorn. Així,
es considera que com més alta és la proporció
d’espècies amenaçades menor és la qualitat
ambiental del territori, i viceversa. A les Balears, els treballs de naturalistes, resumits en els
denominats ‘llibres vermells’,138 assenyalen que
la probabilitat d’extinció a curt o a mitjà termini d’algunes espècies de plantes superiors
(fanerògames) i d’alguns grups d’artròpodes és
molt elevada, i són l’ocupació urbana i turística
de determinats hàbitats litorals i l’ús intensiu
dels recursos hídrics les principals causes de
recessió d’aquestes poblacions. Per contra, els

Nre. espècies
amenaçades

Causes principals
Sobrepesca i destrucció de cales i d’hàbitats
d’estuari

Peixos

2000

408

74

Amfibis

1990

4

2

2000

4

20

1990

15

5

2006

13

3

1990

149

81

2000

103

25

2005

107

23

1990

42

14

2000

44

9

2006

41

8

Mol·luscs terrestres
i d’aigua dolça

1992

130

44

Odonats

1991

27

2

Ropalòcers
(papallones diürnes)

1991

36

13

Destrucció d’hàbitats, recol·lecció
i pesticides

Araneids

1991

162

3

Pèrdua o degradació dels hàbitats

Fauna cavernícola

1991

200

47

Plantes superiors

2001

1.800

145

Rèptils
Aus

Mamífers

Introducció d’espècies i pèrdua d’hàbitats
d’aigua dolça
Introducció d’espècies i recol·lecció

Introducció d’espècies i recol·lecció

Persecució, captura accidental i pèrdua
d’hàbitats
Destrucció d’hàbitats d’aigua dolça
i introducció d’espècies
Destrucció d’hàbitats

Alteració dels hàbitats
Alteració dels hàbitats i introducció d’espècies

Font: elaboració pròpia d’acord amb Amengual (1990), Mayol et al. (2000), Mejías i Amengual (2000), Pons (1991a, 1991b, 1991c i 1992),
Sáez i Rosselló (2001) i Viada (2006)
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Dissortadament, no es disposa
d’aquest document per a tots
els grups biològics, ja que no hi
ha ni especialistes ni informació
prou detallada de la major part
dels invertebrats terrestres, aquàtics o marins.

Quadre 4.12

Estat de conservació dels
principals grups d’espècies
silvestres de les Balears
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139
Vegeu el programa de seguiment d’ocells comuns a <http://
www.gobmallorca.com/sac>.

140

Tanmateix, és important
recordar que les espècies que
componen la diversitat biològica
de les Balears són moltes més
que les reconegudes com a amenaçades.
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diversos estudis referits als vertebrats, tot i que
no sempre s’han fet amb la mateixa metodologia i criteris, palesen una tendència positiva
a la conservació. Aquest és el cas de les aus,
atès que, després de quatre anys de seguiment
quantitatiu,139 es considera que evolucionen
positivament respecte de la primera avaluació
realitzada (Mayol et al., 2003), afavorides pels
plans de protecció específics de les comunitats
d’espècies marines, aquàtiques i rapinyaires, i
per la protecció d’espais naturals, que en constitueixen les localitats més favorables.140
Encara que la problemàtica ambiental varia
enormement d’una zona a l’altra, les interaccions de l’ecosistema entre vegetació, fauna,
sòl, aigua i activitats humanes són avui més
fràgils que mai. La degradació de la coberta vegetativa no només condueix a la desaparició i
reducció de la diversitat de la flora i la fauna,
sinó que també en redueix l’efecte regulador del
règim de l’aigua, augmenta el desgast de la superfície, l’erosió del sòl i la desertització, alhora
que, conjuntament amb altres formes de pèrdua de sòl per a urbanització, construcció de
carreteres i aeroports, contribueix a la pèrdua
de productivitat estructural i biològica, salinització i saturació de l’aigua, entre d’altres.
Tanmateix, aquests efectes negatius no es poden generalitzar, atès que també hi ha exemples
d’aspectes positius del turisme en la recuperació
del patrimoni natural. Així, el canvi econòmic i
cultural associat al fet turístic ha contribuït considerablement a disminuir i a eliminar la persecució directa de moltes espècies (per ex., ous de
gavina o polls de virot), ha estès la sensibilitat
cap a qüestions ambientals –més escassa i tardana a les Balears que als països europeus emissors
de turisme– i ha afavorit la conservació dels recursos naturals. Així doncs, la protecció d’espais
naturals i la creació de figures de parcs naturals i
reserves marines en són un bon exemple.

Amb tot, no s’ha de deixar de banda que la dècada dels noranta va suposar per a les Balears
l’inici d’una llarga i accidentada trajectòria en
la protecció del medi natural. De llavors ençà
i des de les primeres competències i normatives aprovades pel Parlament de les Illes Balears,
l’urbanisme i l’ordenació del territori, el turisme i la protecció d’espais naturals han evolucionat de manera paral·lela (Mayol i Rayó, 1998;
Rullan, 1999). En aquest sentit, el debat històric
a propòsit de la declaració d’espais sotmesos a
règim de protecció –tal com es recull a l’exposició de motius de la Llei 5/2005, de 26 de maig,
per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO)–, s’ha desenvolupat en els
termes de diverses confrontacions, com ara
conservació versus desenvolupament urbanístic,
interès públic versus interès privat i gaudi públic
versus propietat privada, entre d’altres.
No gens menys, des de la creació del Parc natural de s’Albufera l’any 1988 –el primer espai
protegit de les Balears–, la superfície terrestre
protegida s’ha multiplicat gairebé per vuit. Les
Balears comptabilitzen actualment un total de
13.547 hectàrees de superfície protegida sota
les diferents figures d’espais naturals protegits recollits a la LECO, xifra que representa el
2,7% del territori. Així les coses, després de la
Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i
de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears (LEN), la conservació
dels espais naturals i les visites efectuades per
part de residents i turistes han adquirit una
significació especial. A més, si es consideren
altres figures de protecció que, com les àrees
naturals d’especial interès (ANEI) o les àrees
rurals d’interès paisatgístic (ARIP), redueixen
especialment l’impacte urbanístic sobre les
masses boscoses d’especial rellevància (alzinars, determinats pinars, savinars i garrigues),
la superfície protegida s’enfila fins al 38% del
territori insular (Blázquez et al., 2002). A hores
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d’ara, la declaració de la Serra de Tramuntana com a paratge natural i el corresponent Pla
d’ordenació dels recursos naturals (PORN),
com també els des Trenc-Salobrar de Campos
a Mallorca i els del Toro, s’Albufera de Fornells
i el Migjorn de Menorca, obren noves expectatives envers el creixement de la superfície terrestre protegida de les Balears.

Malgrats i la del Llevant de Mallorca –que va incloure l’àrea d’influència del Parc natural de la
Península de Llevant i la reserva marina d’àmbit
estatal de Cala Rajada–. Aquestes noves àrees
marines protegides, juntament amb el Parc
nacional de Cabrera, representen el 63,7% del
total de l’extensió marina protegida a la Mediterrània espanyola (Goñi i Coll, 2003).

En la mateixa línia, l’establiment i la protecció
de les reserves marines a través de la designació d’àrees marines protegies (AMP) constitueix
una iniciativa pionera a l’Estat amb repercussions especialment rellevants tant en termes
de l’abast de la superfície protegida com de les
figures de protecció i la implicació del sector
pesquer. Val a dir que abans de la seva implantació, l’any 1991, no hi havia cap zona marina
sota l’aplicació d’una normativa específica per
a la gestió dels recursos, més enllà de la normativa pesquera general de la comunitat autònoma. Les AMP corresponen, doncs, a extensions
del medi marí –litoral o infralitoral– emparades
per tota una sèrie de mesures relatives a la seva
conservació, tant pel que fa a la diversitat com
a la producció biològica, les quals, l’any 2007
han arribat a sumar un total de 58.240 hectàrees. Paral·lelament, la declaració del Parc
nacional de Cabrera, l’abril de 1991, va suposar el trencament d’una tradició òrfena en protecció marina. De llavors ençà, la sensibilització
de la societat civil i del sector pesquer artesà
va créixer d’una manera notable i va motivar
la protecció dels recursos pesquers a través del
Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels
recursos marins. Dos anys després, el 1999, es
varen crear les tres primeres reserves marines
gestionades directament per l’Administració
autonòmica: la Reserva marina de la Badia de
Palma, la Reserva marina dels Freus d’Eivissa
i Formentera i la Reserva marina del Nord de
Menorca. Posteriorment, s’hi varen afegir les
del Migjorn de Mallorca, l’illa del Toro, les illes

Sigui el que sigui, tant els espais naturals protegits com les reserves marines no s’han d’entendre només com a eines per a la conservació del
patrimoni natural, sinó també com a elements
que faciliten la resolució de conflictes i que permeten la utilització dels múltiples recursos que
ofereixen el medi terrestre i el medi marí. En termes ecològics, les àrees protegides es consideren una pedra angular de l’ordenació territorial,
atesa la important contribució que realitzen a
la conservació de la biodiversitat in situ (Davey,
1998), la protecció de la vida silvestre, el manteniment dels serveis ecològics (proveïment
d’aigua, control d’inundacions, reforçament de
les barreres naturals contra l’erosió dels sòls,
mitigació dels efectes del canvi climàtic, etc.)
i la defensa de determinats atributs naturals i
culturals (IUCN, 1998 i 2000).
És important destacar, doncs, que l’objectiu
fonamental de la gestió dels parcs naturals i
d’altres tipus de reserves rau en la conservació i
protecció dels hàbitats naturals i dels recursos
biofísics localitzats en llocs singulars o únics,
els quals solen ser especialment vulnerables
o tenen un valor ecològic especial (Carlson i
Godfrey, 1989). Precisament, aquest fet explica que, des d’una perspectiva convencional, la
protecció d’aquests espais s’hagi caracteritzat
sovint per la prohibició genèrica de les activitats humanes –el turisme inclòs–, en un intent
d’evitar impactes significatius sobre la biodiversitat, el paisatge i l’estructura dels ecosistemes
(Alcover et al., 2003).
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Mapa 4.7

Espais naturals protegits
i reserves marines de les
Balears

Parc nacional
Reserva marina
Parc natural
Reserva natural
Monument natural
Parc natural / Reserva marina

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Conselleria de Medi Ambient i de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears
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No obstant això, durant els darrers anys, l’augment de la demanda de recreació a l’aire lliure,
en general, i l’interès per la vida silvestre, en particular, motivats, entre altres factors, per l’augment de la renda als països emissors de turisme,
el descens de les tarifes aèries i una major consciència pública envers la conservació de la naturalesa (Brown, 1984), han afegit un nou argument per a la conservació dels espais naturals:
l’interès que desperten per al turisme i els beneficis que proporcionen en termes recreatius palesen que els espais naturals i les reserves marines són subjectes actius i que esdevenen factors
d’atracció de primer ordre de la demanda turística (Deng et al., 2002), amb capacitat per atreure
o allunyar determinats segments de mercat.
A les Balears, la importància dels espais naturals en l’oferta turística es nota clarament a
través de la senda creixent traçada pel nombre
de visitants i la seva distribució al llarg de l’any
natural. En aquest sentit, l’any 2006, els parcs
naturals de les illes varen acollir un volum de
133.188 visitants.141 Concretament, s’Albufera
de Mallorca, que és l’espai que disposa del
registre amb més historicitat, ha acumulat un
augment del nombre de visitants del 81,9% des
de 1990, fins a assolir una xifra de 64.037 visitants, la major part dels quals es concentra entre els mesos de juny i setembre, que es corresponen amb la temporada alta turística (40,7%
vs 34,4%, 1990). Aquest escenari, que no coincideix amb el període d’observació d’ocells
–activitat naturalista principal a les zones humides–, s’articula com un indicador indirecte
de la importància creixent dels espais naturals
com a recurs turístic.
Paral·lelament, la importància de les activitats
de lleure duites a terme per turistes i residents
en els espais que responen a la catalogació
d’ANEI –com és el cas de la Punta de n’Amer, a
cavall de dos enclavaments turístics importants

(sa Coma i Cala Millor), i sa Calobra– queda
palesa amb el seguiment de les puntes diàries
d’ús, que en temporada alta arriben als 1.048
i als 1.925 usuaris, respectivament (Amer i
Bergas, 2006; Blázquez, 2002). D’altra banda,
Roig (2003b) i Mas i Blázquez (2005) han quantificat les puntes d’ús diari de les platges ubicades
en espais declarats ANEI (es Trenc, 4.997 usuaris) i a les àrees de delimitació dels parcs naturals (Comú de Muro, 15.220 usuaris), com
també a determinades contrades de Menorca
(Son Bou, 4.520 usuaris) i de les Pitiüses (platja d’en Bossa, 4.520 usuaris; platja de Migjorn,
2.076 usuaris). Així mateix, el Consell de Mallorca quantifica en 326 el nombre d’usuaris diaris
del sector central de la ruta de pedra en sec,142 el
27,1% dels quals són de nacionalitat estrangera
–principalment alemanya (17,5%)– i el 5,1% són
espanyols no residents a les illes.
El medi marí, per la seva banda, també acusa
l’efecte de les activitats recreatives. Així les coses, la implementació de fondeigs regulats a les
AMP que ho permetien constitueix una de les
primeres accions duites a termes amb vista a la
conservació de les praderies de posidònia oceànica. La demanda d’aquest equipament, disponible des de 2006, ha experimentat un increment anual del 89,2%, fins a abastar un total de
13.330 embarcacions (vs 7.045, 2006). Val a dir
que el 59,8% de les reserves dels fondeigs han
estat sol·licitades per ciutadans estrangers.
Tot plegat posa en relleu que l’activitat turística pot, i així ho ha fet en alguns indrets, contribuir a la revaloració i a la conservació dels
recursos naturals i socioculturals, al mateix
temps que la seva protecció té un paper cabdal
en la imatge de la destinació i en el disseny de
les estratègies per al desenvolupament d’iniciatives d’ecoturisme,143 turisme esportiu i turisme
nàutic, entre altres modalitats (Díaz i Torres,
2006). És suficient revisar els fullets publicita-
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Aquesta xifra fa referència al
nombre de visitants registrat
als parcs naturals de s’Albufera,
Mondragó, sa Dragonera, s’Albufera des Grau i el Parc de Llevant,
per bé que, malgrat que el còmput de visites es dugui a terme a
través de mitjans automatitzats,
s’ha d’interpretar com una magnitud mínima.
142

La ruta de pedra en sec agrupa diferents itineraris de llarg
recorregut que tenen per objecte
facilitar el gaudi del medi natural, la conservació del patrimoni
etnològic (camins, marges i altres
construccions de pedra en sec),
a la vegada que persegueixen
revitalitzar l’economia dels municipis per on discorren, sempre
a través d’activitats respectuoses
amb el medi ambient. El senderisme ajuda a recuperar elements
patrimonials lligats a les rutes;
potencia nous productes turístics
i una nova oferta d’oci per als
residents i turistes; contribueix
a promocionar la gastronomia i
l’artesania de la zona i, en conseqüència, a recuperar les activitats
agràries i els oficis tradicionals,
i afavoreix la creació d’empreses
locals, etc. Val a dir que, si bé
s’han duit a terme recomptes
d’usuaris durant els anys 2005 i
2006, el període comprès entre
els mesos de juny i setembre ha
quedat exclòs de l’estudi.
143

El terme ecoturisme fa referència a totes aquelles activitats
turístiques que depenen de l’ús de
recursos naturals que encara mantenen els seus atributs primigenis o
que no han experimentat desenvolupaments urbanístics importants.
Els paisatges, les grans vistes, el
relleu, la vegetació, la fauna o el
patrimoni cultural són alguns
dels elements més característics
(Ceballos-Larcuráin, 1996).
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A tall d’exemple, les pàgines web
publicades per l’IBATUR (<www.
illesbalears.es> i <www.visitbalears.
com>) dediquen sengles apartats
als espais naturals i a les reserves
marines amb enllaços específics i
descripcions de cadascuna de les
localitats, esports nàutics i lloguer
d’amarratges que incideixen directament en el gaudi de les reserves
marines. En el cas concret de Mallorca (<www.infomallorca.net>) són
nombrosos els recursos d’itineraris
i excursions a diferents espais naturals de l’illa (Serra de Tramuntana,
Parc de Llevant, Cabrera, etc.), com
també ho són a les pàgines del
Consell Insular de Menorca (<www.
emenorca.org>), amb una atenció
especial a la condició de Reserva
de la Biosfera, i del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera (<www.
ibiza.travel>), on es reconeix que els
recursos naturals són l’atracció més
important d’Eivissa.
145

Encara que no hi ha estadístiques fiables ni del nombre ni de les
estades generades pels ornitoturistes, és ben conegut que aquest tipus
de visitants són quantitativament
importants a determinades destinacions (principalment al Port de
Pollença, on fa anys que s’avaluaren
prop de 50.000 estades primaverals).
Cal assenyalar, en aquest aspecte,
l’oferta innovadora promoguda pel
Govern de les Illes Balears a través
de la xarxa (<www.ausdebalears.org>)
per promocionar el turisme ornitològic des d’un vessant participatiu.
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En el cas de les Balears, s’ha
inventariat la introducció de desenes d’espècies invasores, com són la
formiga argentina –que extermina
altres insectes i té una gran capacitat de proliferar en l’entorn humà–,
la vinagrella –que degrada conreus
i pastures–, el bàlsam –un vegetal
sud-africà que competeix amb èxit
amb la flora litoral i amenaça directament diversos endemismes–, el
coatí –un mamífer carnívor sudamericà que ha començat a criar al
Raiguer–, la cotorra argentina, etc.
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A les Balears, Riera (2000) estima
en 138 milions d’euros el valor d’ús
recreatiu que obtenen els turistes de
la visita a un conjunt d’àrees naturals del litoral mallorquí.

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

ris de l’oferta turística balear o els portals web
disponibles144 per confirmar que la biodiversitat
i la geodiversitat són un dels arguments més
invocats a nivell promocional de la destinació,
tot i que amb grans diferències segons les localitats. Concretament, la qualitat del paisatge
litoral és l’argument més utilitzat, per la qual
cosa es prioritzen les panoràmiques menys
transformades, però també es mostren els paisatges cultivats, la flora, la fauna i, de manera
especialment creixent, els atractius submarins.

volupar altres funcions tan rellevants a les àrees
protegides com la investigació, la divulgació i
la conscienciació ambiental. En aquest sentit,
són molts els autors que defensen la utilització
de tarifes d’entrada amb la finalitat de capturar tant els beneficis que obtenen els usuaris
dels serveis recreatius oferts per les àrees protegides147 com d’augmentar el finançament i
garantir-ne la multifuncionalitat (Moran, 1994;
White i Lovett, 1999; Eckton, 2003; Mmopelwa
et al., 2007; Sattout et al., 2007).

No obstant això, encara que existeixen diverses
dimensions de la recreació en el espais naturals i les reserves marines (senderisme, busseig,
observació de les aus,145 gaudi de la biodiversitat, fotografia, aprenentatge i educació, etc.),
la major afluència de visitants ha afegit a la ja
coneguda vulnerabilitat d’aquestes àrees un
nou conjunt de problemes relacionats amb la
congestió, els disturbis de la flora i la fauna,
l’exhumació d’arrels d’arbres (Blázquez, 1996),
l’abocament de fems i derivats del petroli
(Balaguer et al., 2006), la pesca i la caça furtives, la pèrdua de biodiversitat, la denudació del
sòl i dels cossos dunars, la degradació i fragmentació dels hàbitats i la introducció de noves
espècies,146 entre altres qüestions.

I és que a la pràctica, les àrees naturals protegides s’enfronten a fortes pressions econòmiques
a causa de la demanda d’ús –especialment turisticorecreatiu–, el cost d’oportunitat de la
terra –atès que prohibeixen o restringeixen severament el desenvolupament urbà– i la limitada disponibilitat de finançament del sector públic per a la conservació que, juntament amb
altres qüestions específiques relacionades amb
les condicions d’accés, disseny i administració
de llicències, l’excés de demanda i els nivells de
satisfacció dels visitants, obliguen a avançar en
la definició de fórmules que compatibilitzin la
conservació i el desenvolupament mitjançant
un ús intel·ligent dels recursos naturals.

Tanmateix, moltes vegades la causa del deteriorament no és tant la utilització turística com la
falta de mitjans materials i humans necessaris
per garantir l’objectiu fonamental de la gestió
dels espais naturals i altres tipus de reserves:
la conservació i protecció. Així doncs, una distribució de l’espai ben reglamentada d’acord
amb les característiques de l’ecosistema i de les
activitats i una obertura controlada d’aquestes
àrees no només pot fer que el turisme (convencional, científic, escolar, etc.) contribuesqui a
la seva conservació, sinó també a l’obtenció
d’ingressos addicionals que, juntament amb les
assignacions pressupostàries, permetin desen-

En aquest context, sembla clar que, des d’una
perspectiva de gestió, és necessari considerar
tot un rang de factors socials (educació, recreació, etc.), econòmics (objectius de desenvolupament de la comunitat, atur, etc.), científics
(resiliència, etc.) i ecològics (biodiversitat, paisatge, capacitat de carrega, etc.) que facilitin la
presa de decisions pública i privada en matèria
de conservació i preservació de la biodiversitat
i que, alhora, permetin demostrar que aquesta
pot ser una opció econòmicament, socialment i
ambientalment viable.
La concepció dels recursos naturals com un
jaciment inesgotable del qual es pot obtenir a
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curt termini un màxim benefici a un cost reduït, com també aquella altra que considera les
àrees naturals improductives i amb poc valor,
constitueixen una visió més específica d’un país
en vies de desenvolupament que no pas d’una
societat madura i moderna, sobretot quan el
deteriorament de la biodiversitat posa en perill
la viabilitat del turisme a llarg termini. Consegüentment, el problema no rau en la desqualificació o defensa a ultrança del turisme, sinó en
l’elecció del model o estratègia de desenvolupament turístic adient per a cada cas concret.
Les Balears, hereves del patrimoni cultural i
natural conreat segles enrere, pateixen a hores
d’ara les conseqüències d’un desenvolupament
desenfrenat. Més degradació dels recursos naturals i dels atractius malbaratarà la font de riquesa més important de les illes i neutralitzarà
l’oportunitat d’articular un desenvolupament
turístic raonable amb el medi ambient. Aquest
és, sens dubte, el condicionant més important
del desenvolupament futur a mitjà i a llarg termini. Una de les recomanacions més fermes
d’aquest llibre blanc incideix en la necessitat
de prendre mesures per protegir el patrimoni
natural (flora, fauna, medi natural, paisatge)
i garantir, alhora, que qualsevol projecte de
desenvolupament industrial, urbà, turístic o
públic s’adapti a les limitacions d’un pla d’ús
integrat de la costa, tant per la banda marítima
com per la terrestre. És un deure imperatiu que
s’apliquin normes més rigoroses que les actuals si es volen evitar conseqüències irreversibles
sobre els ecosistemes i la biodiversitat, tant en
termes d’espècies, hàbitats naturals o seminaturals, ecosistemes i paisatges.
4.2.3.5. Congestió
Un dels impactes (o externalitats negatives, en
termes econòmics) més importants que deriva
de l’activitat turística és la congestió. En molts

de casos, la saturació de l’equipament urbà i de
l’ocupació del sòl, així com la congestió de les
infraestructures de transport i dels espais naturals impliquen indubtablement una pèrdua
de la qualitat ambiental –contaminació, degradació, etc.–. D’aquesta manera, la congestió, juntament amb altres atributs de l’entorn
que defineixen i diferencien el producte turístic
i les unitats empresarials (Pigram, 1980), afecta significativament la imatge de la destinació
i, en darrera instància, assumeix un paper fonamental en la pèrdua de rendibilitat privada
i social del sector i la seva competitivitat (De
Rus i León, 1997; Hassan, 2000; Mihalic, 2000;
Dwyer i Kim, 2003).
En general, la literatura identifica nivells creixents de congestió amb l’estadi d’estancament
d’una destinació, tal com proposa la teoria del
cicle de vida de l’àrea turística (Butler, 1980).
Així, autors com Tooman (1997) o Buhalis
(2000) coincideixen a assenyalar la congestió
com el símptoma més destacat de la fase de
maduresa, en què una destinació arriba al màxim nivell de visitants i supera la capacitat de
càrrega de molts de factors rellevants. De fet,
s’accepta que la congestió de les àrees urbanes
o naturals d’ús intensiu turístic produeix pertorbacions en el medi i una minva de la qualitat
i dels nivells de satisfacció de l’experiència turística que, a la llarga, deriva en una pèrdua de visitants en favor d’altres destinacions emergents,
menys congestionades i que ofereixen atractius
naturals i culturals més ben conservats.
I és que cal no oblidar que els turistes es desplacen a les destinacions per consumir serveis
produïts per l’entorn natural i cultural –clima,
platges, espais naturals, museus o ciutats històriques–. En general, aquests elements són, la
gran majoria, béns quasi públics, ja que compleixen amb les característiques genèriques
de no-rivalitat i no-exclusió. En efecte, alguns
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148
La literatura especialitzada
s’hi refereix com a local common
pool resources.
149

La demanda dels serveis del
medi natural no és només de
caràcter recreatiu sinó que també
s’estableix una demanda urbanística. En determinats casos, l’ús del
medi natural i rural amb finalitat
turisticoresidencial sota la forma
de segones (o primeres) residències de la població local o d’apartaments per a turistes, sempre
que no hi hagi congestió, genera
algun tipus de bé col·lectiu, per
exemple la millora de les comunicacions i telecomunicacions o la
generació d’un mercat de turisme
que reporta rendes a la pagesia. És
una manera d’internalitzar en el
mercat les externalitats positives,
en termes de manteniment del
paisatge, que la pagesia genera a
partir de les activitats de producció de productes agrícoles. No
obstant això, en cas de congestió,
poden aparèixer conflictes entre
usos i usuaris.

150

Respecte d’aquesta qüestió,
consultau l’epígraf 4.2.3.4. Biodiversitat, espais naturals i reserves
marines.
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d’aquests recursos no presenten congestió en el
consum –és a dir, el fet que uns els consumesquin no en disminueix la quantitat disponible
per als altres– i el cost marginal d’un usuari
addicional és pràcticament zero sinó nul; així
mateix, existeix gratuïtat en l’accés, per la qual
cosa es compleix estrictament la característica
de consum no excloent. Aquest és, per exemple,
el cas del clima. Tanmateix, en general, per a
aquells recursos d’ús compartit que estan limitats espacialment,148 el nombre d’usuaris, quan
s’ha arribat a un determinat nivell, esdevé rellevant, atès que, en absència de regulació, la
característica de lliure accés deriva en congestió
–o, per exemple, en increments de la densitat
residencial– i, finalment, en la sobreexplotació i
degradació del recurs.
Juntament amb els impactes ambientals, la
congestió resulta, des del punt de vista social,
una assignació ineficient dels serveis produïts
per l’entorn natural. L’existència de congestió
disminueix la utilitat o satisfacció d’altres individus (residents o turistes) que consumeixen els
serveis que proporciona el patrimoni natural
i, fins i tot, minva la capacitat productiva dels
béns privats –allotjament, restauració, transport, etc.–, fet que pot conduir a conflictes entre la societat local i els turistes i obliga a cercar mecanisme de gestió col·lectiva (Seabright,
1993; Briassoulis, 2002).
A les Balears, els problemes de congestió constitueixen un dels principals costos externs percebuts per residents i turistes (Aguiló i Rosselló,
2005), tal com succeeix a altres destinacions
turístiques (Lindberg i Jonson, 1997; Lindberg
et al., 2001). La causa de la congestió respon
tant a l’augment continu del nombre de turistes
que any rere any visiten l’arxipèlag com a la utilitat marginal creixent que obtenen els turistes
de la recreació a l’aire lliure. No en va, el medi
natural, i especialment les àrees protegides de

les Balears, suporten una demanda creixent de
serveis turisticorecreatius,149 els quals es concreten, principalment, en un augment de l’accés
motoritzat i en la realització d’activitats de tipus esportiu (com el senderisme, la pesca i la
bicicleta tot terreny).150 Així, no ha de sobtar
que moltes de les platges de les Balears, associades a espais naturals amb alguna figura de
protecció, presentin índexs de saturació una,
dues i tres vegades superiors a la capacitat de
càrrega prevista pel Servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient, pels indicadors dels
Plans d’ordenació de l’oferta turística (POOT)
o dels Plans d’ordenació dels recursos naturals
(PORN) de cadascuna de les àrees protegides.
En aquest sentit, tant Roig i Comas (2005) –a
partir de l’anàlisi de 325 platges de les Balears–, com Mas i Blázquez (2005) –sobre la base
de les 18 platges més representatives del medi
urbà i natural de l’arxipèlag–, conclouen que el
grau de saturació respecte a les potencialitats
dels espais és significatiu. Tanmateix la percepció quant a la pèrdua de qualitat és relativa i
depèn del tipus de platja i les característiques
sociològiques del usuaris, especialment pel que
fa a les diferències entre platges urbanes i platges naturals (Roig, 2003a). Si per a les platges
urbanes l’òptim se situa en 7,5 metres quadrats
per usuari, la meitat superen actualment la seva
capacitat de càrrega en un 47,8%, mentre que
les platges no associades a nuclis urbans assoleixen valors de saturació que d’uns estudis a
uns altres oscil·len entre el 61% i el 122% de la
seva capacitat, amb puntes màximes que varien
entre el 177% i el 354%.
En alguns casos, la congestió de les àrees urbanes o naturals d’ús intensiu turístic pot augmentar fàcilment ja que els usuaris poden considerar les seves activitats com a ‘béns de relació’ (Uhlaner, 1989) i valorar positivament els
‘efectes multitud’ (De-Serpa i Faith, 1996), és a
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dir, el consum conjunt i en públic en el mateix
lloc i al mateix temps. Algunes activitats turístiques presenten aquestes característiques: com
més elevat és el nombre de participants consumint el mateix bé o servei, més s’incrementa la
utilitat individual.151 Tanmateix, existeix un punt
a partir del qual un usuari addicional comença
a disminuir la utilitat individual dels membres
del grup. En aquest cas, es parla de congestió,
i el recurs col·lectiu es converteix en un mal col·
lectiu, atesa la manca de mecanismes de fixació
d’una dimensió òptima per a la seva provisió.
En aquest sentit, els treballs que consideren la
percepció de la qualitat ambiental o el grau de
gaudi de l’usuari d’acord amb la saturació de
l’espai constaten per a les platges de les Balears
un increment de la insatisfacció, o un descens
del rendiment recreatiu de la platja, d’entre el
40% i el 63% (Blázquez, 1996; Roig, 2003b).
A més, altres estudis han constatat que les
platges ubicades en espais naturals estan sotmeses a una major freqüentació d’embarcacions d’esbarjo que no pas d’altres. De fet, a
Menorca, cales de dimensions modestes, com
Cala Mitjana, Cala Galdana i Trebalúger, arriben a experimentar concentracions superiors a
les trenta embarcacions, fet que duu associat,
automàticament, un descens en la percepció
del rendiment recreatiu del 20%, que s’afegeix
a la percepció negativa associada a la congestió
dels usuaris de la platja (Roig, 2003b).
La presència de congestió es tradueix, doncs, en
una pèrdua de benestar de l’experiència recreativa, que es pot mesurar en termes d’un major
temps d’espera per accedir a l’espai (Wanhill,
1980) o en termes d’una major disposició a pagar per evitar situacions de congestió (Fisher i
Krutilla, 1972). Així, encara que els serveis recreatius que proporcionen les àrees naturals
presenten la característica de no-rivalitat en el
consum, en alguns casos és possible tant tècni-

cament com econòmicament l’exclusió, mitjançant l’establiment d’un preu d’entrada o d’ús
i, a vegades, mitjançant una limitació qualitativa o quantitativa (nombre màxim de visitants
diaris). En aquest sentit, per exemple, algunes
platges (com Macarella i Macarelleta a Menorca) han regulat l’accés motoritzat en un intent
d’assegurar la satisfacció a l’usuari –turista o
resident–, desincentivar determinades activitats
poc adequades per a la conservació del medi
(depredadors, accés motoritzat, risc d’incendi, etc.) i garantir, així, la qualitat ambiental
i les funcions ecològiques que desenvolupen
aquests ecosistemes en la preservació del sòl de
l’erosió, la regulació de les aigües de pluja, la
protecció animal i vegetal, la depuració atmosfèrica, el control dels cicles d’òxid de carboni i
la regulació tèrmica, etc.
Més enllà de la congestió de les àrees naturals,
el fet que gran part de la demanda turística es
concreti en l’accés motoritzat a l’àmbit natural152 i que la pauta de consum generalitzada sigui visitar més d’un espai durant l’estada (Riera,
2000), provoca també la congestió de la xarxa
viària (Palmer, 2004). En aquest cas, el cost
econòmic de la congestió s’evidencia per mitjà
de l’increment del temps emprat en el trajecte
i, paral·lelament, en l’augment de les despeses
operatives –combustible, manteniment del vehicle, etc.–, per bé que aquestes representen,
en general, una proporció petita (HLG, 1999).
Així, cal tenir present que la introducció d’un
nou vehicle a la xarxa no es tradueix, únicament,
en l’increment dels costos mitjans individuals,
sinó que, com a conseqüència de la congestió,
s’incrementen els costos mitjans de tots els usuaris del sistema –residents o turistes–, fet que
deriva en costos marginals creixents, en termes
de pèrdues incrementals de temps. D’aquesta
manera, el cost marginal social, representatiu
de l’increment de cost que suporten els conductors, és superior al cost marginal de l’indivi-
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151
Aquest sembla el comportament dels turistes a la cerca d’espais, platges o equipaments massificats, atès els índexs d’ocupació
que presenten alguns d’aquests
recursos. Comportament que
naturalment no es dóna, per
exemple, entre els ecoturistes, el
turisme de natura, etc.

152

El fort increment de la circulació de vehicles motoritzats
durant els últims anys ha comportat un augment considerable
de la pressió humana sobre els
espais naturals. La potència i la
maniobrabilitat dels vehicles i,
per altra banda, el progressiu
accés de la població fins a llocs
on habiten espècies animals i
comunitats vegetals d’interès natural, constitueixen una amenaça
que, a vegades, posa en perill el
manteniment de l’equilibri ecològic i la conservació dels sistemes
naturals i afecta negativament
els drets i la qualitat de vida de la
població rural.
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Mapa 4.8

Evolució de la intensitat
mitjana diària a la xarxa
viària de Mallorca,
1985-2005
IMD (vehicles / dia)
0 - 500
501 - 1.000
1.001 - 2.000
2.001 - 4.000
4.001 - 8.000
8.001 - 12.000
12.001 - 16.000
16.001 - 20.000
20.001 - 24.000
24.001 - 30.000
30.001 - 40.000
40.001 - 50.000
50.001 - 60.000
60.001 - 70.000
70.001 - 80.000

* Dades expressades en nombre de vehicles per dia
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades del Consell Insular de Mallorca i del Govern de les Illes Balears
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du que s’incorpora, i la diferència d’ambdós és
el cost marginal de congestió.
En termes agregats, l’expansió palesada durant
la darrera dècada per la càrrega demogràfica
real ha derivat en una demanda creixent de vehicles que s’ha traduït en un augment acumulat
del 37,3% del parc de vehicles regional. No és
estrany, doncs, que les Balears encapçalin el
rànquing de vehicles per càpita, amb una ràtio
mitjana de 832 vehicles per cada mil habitants
(vs 638, Espanya), xifra que se situa part damunt d’altres comunitats autònomes amb una
clara orientació turística (Girona, 820; Tenerife, 719; Las Palmas, 663; València, 665). Així
mateix, val a dir que, segons les dades de la Direcció General de Trànsit, entitat encarregada
de centralitzar els registres informatitzats, les
matriculacions de vehicles de lloguer efectuades l’any 2006 a la comunitat balear suposen
aproximadament el 35% del volum total de matriculacions i, concretament, el 45% de les referides a turismes. En aquest sentit, Palmer et al.
(2007) constaten la contribució que l’accés a la
xarxa dels cotxes de lloguer efectua en termes
de congestió. I és que més de 50.000 vehicles153
formen part de l’estoc que les empreses de lloguer posen a l’aparador durant l’època estival
per tal de respondre a les demandes de mobilitat dels turistes.
La congestió de la xarxa viària és conseqüència
del desequilibri existent entre el flux de vehicles i
la capacitat de la xarxa, que ve determinada per
les seves pròpies característiques –tipologia de
la via, pendent, sinuositat, etc.–. Així, a mesura que accedeixen vehicles a la xarxa, la relació
existent entre la velocitat mitjana i la densitat
del trànsit (speed-flow) mostra com es va reduint
la velocitat mitjana. D’aquesta manera, considerant la intensitat mitjana diària (IMD) de les
estacions d’aforament que el Consell Insular de
Mallorca i el Ministeri de Foment tenen instal·
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lades a la xarxa viària, s’observa que durant
l’època estival l’increment de l’activitat econòmica –amb un major nombre d’operacions de
repartiment– i l’augment de la mobilitat turística, accentuen els nivells de saturació en nombrosos trams, especialment els que transcorren
al voltant dels nuclis turístics i les zones naturals
del litoral.154 No en va, la IMD, que l’any 2006
s’ha situat en 9.661 vehicles per dia, ha estat superada amb escreix pels municipis turístics, mentre que els municipis d’interior se situen clarament per sota (per ex, Sineu, 5.687 vehicles/dia;
Maria de la Salut, 3.107 vehicles/dia).
Així, les estacions d’aforament d’Andratx
(22.612 vehicles/dia) i Peguera (23.552 vehicles/dia) constitueixen una clara mostra de la
contribució dels fluxos turístics a la congestió de
la xarxa viària, com també els registres del nord
de l’illa (Pollença, 17.075; Alcúdia, 13.771), la
zona de Tramuntana (Port de Sóller, 14.024)
i altres indrets com Cala Rajada (14.978 vehicles/dia) i Felanitx (12.605 vehicles/dia).
Tanmateix, no s’ha de perdre de vista que, tot
i que un augment de la IMD suposa, en general, un deteriorament de la qualitat del servei i,
per tant, un major nivell de congestió, l’impacte
final depèn tant del tipus de carretera considerada com de l’ús que se’n faci. Així, a les vies
que s’allunyen d’autopistes, autovies i carreteres principals, l’augment puntual del volum de
trànsit té un impacte més que proporcional en
termes de congestió. Aquest fet afecta especialment determinades carreteres secundàries que
transcorren a l’entorn de platges i espais naturals del litoral mallorquí.155
Paral·lelament, el municipi palmesà i, fonamentalment, les vies que el circumval·len palesen
elevats problemes de congestió que són independents de l’època de l’any analitzada, per bé
que, com a la resta de l’illa, s’accentuen sobre

153

Dades proporcionades per
l’AEVAB.

154
A més dels cotxes, el cert és
que un element important de la
congestió és el que es deriva de la
circulació de vehicles pesats, que
tot i que només representen un
6,9% del total de la IMD alenteixen significativament la velocitat
mitjana del conjunt d’usuaris.
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Per a una consulta més detallada, vegeu Palmer (2004).
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manera durant el tercer trimestre de l’any, que
coincideix amb el període de temporada turística alta. I és que l’estacionalitat de l’activitat
turística afegeix nous ingredients al trànsit, ja
per si mateix suficientment saturat. Així, l’autopista Ma-1, que enllaça amb la Ma-20 –via
que circumval·la la ciutat– i serveix d’entrada
als nuclis del ponent mallorquí, com ara Calvià
i Andratx, presenta un nivell d’IMD molt superior a la mitjana, amb un registre anual mitjà
de 35.270 vehicles/dia, que s’incrementa sobre
manera durant l’estiu, atesa la multitud de nuclis turístics que l’envolten –Cala Major, Palmanova, Magaluf, Peguera, Santa Ponça i el Port
d’Andratx–, fins a assolir els 40.367 vehicles/dia
(vs 31.242, hivern).
Sens dubte, emperò, el canvi més substancial en
matèria d’IMD, com a conseqüència de l’activitat turística, l’experimenta la ronda de llevant,
la qual, a través de l’autovia Ma-19, serveix
d’entrada als vehicles procedents del Coll d’en
Rabassa i Can Pastilla –ambdues localitats del

municipi palmesà– i de s’Arenal, Llucmajor,
Campos i Santanyi. Així, es comprova que la
IMD oscil·la entre els 49.991 vehicles/dia del primer trimestre i els 64.310 del tercer. Finalment,
la zona nord de la capital, que serveix d’entrada
–mitjançant l’autopista Ma-13– a bona part del
trànsit provinent del pla de Mallorca, és la que
presenta menys diferències entre el trànsit registrat a l’estiu (24.892 vehicles/dia) i a l’hivern
(22.787 vehicles/dia), símptoma inequívoc de
la naturalesa menys turística dels municipis que
utilitzen aquesta via d’entrada.
Aquesta situació es veu complementada per
l’ús intensiu de l’automòbil per part dels residents, fet que contribueix també a la saturació
massiva que palesen les carreteres de l’arxipèlag. En són una bona prova, d’aquesta realitat,
els diferencials setmanals de la IMD observats
entre els dies laborables i els caps de setmana
a les tres vies d’entrada a la capital. En aquest
sentit, els registres de la IMD referits als dies
feiners superen, en termes generals, prop d’un

Gràfic 4.24
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30% els del cap de setmana, situació que és
especialment remarcable a l’entrada nord
(38%) per tal com posa de manifest una major concentració de desplaçaments a la capital
per motius de treball procedents del corredor
Palma-Alcúdia.
Més enllà del descens de la velocitat mitjana
del conjunt d’usuaris (residents i turistes) i de
l’augment del temps de desplaçament, la congestió duu associat un augment de la sinistralitat i de contaminació acústica i atmosfèrica. En
aquest sentit, la declaració de Berguen de 1990
identifica clarament el sector del transport com
a responsable, entre d’altres, dels problemes
de contaminació acústica i, principalment, de
l’emissió excessiva de gasos d’efecte d’hivernacle. Segons les dades de la Direcció General de
Canvi Climàtic i Educació Ambiental, el sector
del transport terrestre de les Balears va emetre
un total de 2.161,5 quilotones equivalents de
diòxid de carboni, amb la qual cosa se situa just
per darrera de l’emissió realitzada per les centrals tèrmiques de generació elèctrica (4.724 kt
eq. de CO2) i contribueix de manera significativa a l’escalfament global.
Amb tot, la congestió, tot i la notable influència
que té en la qualitat ambiental i en l’experiència
del visitant, avui dia encara no s’ha reconegut
convenientment com a condicionant a mitjà
i a llarg termini de la indústria turística i, per
tant, la seva regulació no és en l’actualitat socialment òptima. En general, el manteniment de
la qualitat de l’entorn urbà i natural –els drets
dels quals es troben feblement definits– depèn
tant de la inversió privada i pública com dels
mecanismes de la regulació, fet que justifica
àmpliament la intervenció pública, sia a través
de normes reguladores de compliment obligat,
a través d’instruments impositius correctors
vinculats directament o indirectament a l’ús
del vehicle (Palmer i Riera, 2005) o a la visita

d’espais naturals congestionats (Alpízar, 2006;
Eagles et al., 2002; Laarman i Gregersen, 1996). 156
Sigui quina sigui l’opció escollida, a més d’una
reducció dels costos de gestió mitjançant una
millora tecnològica que faci factible l’exclusió
des del punt de vista econòmic, és necessari que
existesqui una bona especificació dels drets de
propietat, siguin de titularitat privada, pública
o comunal. I és que l’especificació dels drets de
propietat i les possibilitats d’exclusió són elements claus per a la revelació de les preferències
dels residents i turistes i la consecució de nivells
de producció eficients.
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156
Entre els gravàmens vinculats
indirectament a l’ús de l’espai
congestionat, destaquen els
impostos sobre combustibles,
que graven l’ús del vehicle, així
com els impostos de circulació i
matriculació, que graven la propietat del vehicle, i els tributs sobre
l’aparcament, que graven l’ús
d’espais destinats a l’estacionament. Entre els mètodes directes
destaca l’aplicació de llicències
per circular per espais congestionats (Area Licensing Scheme),
els peatges per accedir a zones
congestionades (Cordon Tolls) i la
tarifació electrònica (Electronic
Road Pricing).

4.2.4. Paisatge i canvi territorial
El concepte de paisatge, des de la concepció
clàssica que el considerava un simple rerefons
estètic de l’activitat humana fins a la tendència
actual que el defineix com un recurs ambiental,
ha anat adquirint cada vegada més importància i s’ha erigit en un valor global per a qualsevol destinació turística, independentment del
perfil socioeconòmic de la demanda.
En aquest sentit, molts són els autors que subratllen la contribució del paisatge a la qualificació, diversificació i millora de les destinacions turístiques (Nogué, 1989; Bardolet, 1995;
Monfort, 1999). I és que el paisatge, com a manifestació externa dels processos que tenen lloc
sobre el territori, constitueix un recurs imprescindible per sustentar el turisme, en la seva dimensió més àmplia, i garantir-ne la continuïtat
a mitjà i a llarg termini. Només cal pensar que,
a les Balears, el paisatge es manté entre la tríada de principals motivacions que els turistes
assenyalen per visitar les illes, sobretot a través
de l’interès que manifesten per les platges i la
qualitat de l’entorn.157 Així mateix, el paisatge
revesteix una rellevància especial des del punt
de vista del màrqueting turístic, tant pel que

157
Per a més informació sobre
aquesta qüestió, consultau l’epígraf 2.2.1.6. Motivacions i estils
de vida, a la part segona d’aquesta obra.

2 74

158

En aquest sentint, Nogué
(1992) afirma que la imatge més
freqüentment utilitzada per difondre un determinat centre turístic és, precisament, el paisatge.
Per a més informació, consultau el
subapartat 3.1.3. Imatge i marca, a
la part tercera d’aquesta obra.
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fa a la promoció –ja que és un dels elements
susceptibles de condicionar amb més força la
imatge de la destinació158–, com pel que fa al
producte –per tal com és un factor clau en la
determinació de nous segments de mercat (turisme rural, cicloturisme, etc.).

dent i, alhora, al gaudi de l’experiència turística. En aquest sentit, Bardolet (2007) assenyala
que la percepció del turista sobre el paisatge és
l’indicador més representatiu de la qualitat del
medi ambient, mentre que per als residents és
més aviat un indicador de qualitat de vida.

De fet, el paisatge, com a imatge d’allò que es
vol visitar, recupera la seva força epistemològica i explicativa, i en molts de casos la contemplació d’un paratge constitueix, per si mateixa,
un motiu per al viatge. Així, segons l’enquesta
de vacances de l’Studienkreis für Tourismus, la
meitat de la població alemanya al·lega com a
principal motivació per sortir de vacances el
gaudi de la natura i entre les raons per escollir
una determinada destinació els paisatges bells i
l’entorn net (Boers i Bosch, 1995). En la mateixa
línia, Holden (2000) assenyala que el 46% dels
turistes alemanys reconeixen que el paisatge
bell és, seguit d’una atmosfera relaxada, el factor més important per gaudir d’una experiència
turística de qualitat. Aquesta tendència apareix
també reflectida a les dades de la Comissió Europea (2002), on, a partir de l’eurobaròmetre
1997-1998, s’afirma que el criteri més rellevant
a l’hora d’elegir una destinació és l’entorn on es
desenvolupa l’experiència turística, amb gairebé un 50% de preeminència.

D’acord amb aquesta perspectiva, el Conveni
europeu del paisatge, ratificat per l’executiu espanyol el 26 de novembre de 2007 (BOE, 5 de
febrer de 2008), constata que el paisatge és un
recurs favorable per a l’activitat econòmica i la
qualitat de vida de les poblacions. En tot cas, si
bé reconeix el dret dels ciutadans a gaudir del
paisatge, adverteix que les pràctiques en matèria
d’ordenació del territori, urbanisme, transport,
infraestructures, turisme i lleure contribueixen a
accelerar-ne la transformació. Aquest fet obliga
a prendre mesures de caràcter general centrades, fonamentalment, en el reconeixement, definició i caracterització del paisatge, l’aplicació
de polítiques de gestió i protecció i la integració
del paisatge en les polítiques territorials, econòmiques, socioculturals i ambientals.

En aquest marc, el paisatge s’entén com un recurs ambiental de síntesi que incorpora, més
enllà del medi natural (abiòtic i biòtic), el medi
humà i la seva incidència al llarg del temps,
altres aspectes visuals, estètics i subjectius relacionats amb la seva percepció (Bolós, 1992;
González, 1981). Així les coses, és necessari que
el paisatge sigui objecte de gestió i planificació
no només des d’una perspectiva geogràfica,
sinó també turística, de manera que la concepció del model territorial incorpori també qualitat paisatgística amb la finalitat de contribuir
positivament al benestar de la població resi-

I és que en absència de planificació, l’ús del
territori sovint es duu a terme en condicions
d’escassa sensibilitat envers l’impacte que genera sobre el paisatge, circumstància que explica la relació inversa que el nivell d’antropització
manté generalment amb la qualitat paisatgística. En el cas de les Balears, la pressió es fa
encara més evident, tot i que no de manera
exclusiva, a la franja del litoral. Segons es desprèn del Corine Land Cover (CLC), l’any 2000,
el 45,3% de les zones urbanitzades s’ubiquen a
menys d’un quilòmetre de la costa, percentatge
que s’enfila fins al 75% si la franja s’estén als
primers cinc quilòmetres. Aquests resultats palesen, doncs, que el 17,2% de la primera línia
de costa (0-1 km) està urbanitzat, mentre que
la resta de superfície s’orienta a l’ús forestal
(54,8%) i agrícola (25,5%).
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En certa manera, l’impacte paisatgístic principal correspon a les intrusions visuals provocades per les estructures en altura i en pantalla
que oculten i desfiguren les característiques del
paisatge costaner –sobretot quan les edificacions no posseeixen un atractiu arquitectònic–,
juntament amb l’obsolescència i l’acumulació
de residus que es produeix a determinades
zones urbanes i en àrees agrícoles en estat
d’abandonament. No obstant això, més enllà
de l’impacte exclusivament visual, el desenvolupament d’infraestructures, urbanitzacions,
parcel·lacions i construccions deriven en altres
transformacions intenses i perdurables del medi
natural –com ara l’extracció d’àrids del fons
marí, l’abandonament agrícola i la pèrdua de
flora i fauna de les diferents unitats ambientals
(forestals, herbàcies, rupícoles, platges, zones
humides, salobrars, roquissars litorals, etc.)–,
que afecten igualment la qualitat paisatgística
del litoral balear.
Paral·lelament, l’especialització turística s’ha
traduït en la intensificació del procés de rururbanització arran, especialment, de l’aparició
de parcel·lacions i urbanitzacions de segones
residències amb finalitat turisticorecreativa al
medi rural (Binimelis, 1996 i 2002), fet que ha
alterat l’esquema de les relacions jeràrquiques
tradicionals. A tall d’exemple, s’estima que el
nombre d’edificacions rústiques de Mallorca
s’ha incrementat des de l’any 1987 un 38,7%,
fins a assolir prop de 74.000 unitats (Rullan,
2007). Val a dir que aquest procés ha derivat
en un important deteriorament de la qualitat
paisatgística, per tal com ha suposat una pèrdua de naturalitat del territori i la ruptura de
l’equilibri urbà-agrícola-natural a favor d’un binomi urbà-natural difícilment sostenible.
En qualsevol cas, la intrusió paisatgística del
desenvolupament turisticoimmobiliari no s’ha
d’interpretar com un fenomen exclusivament
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de disseny, sinó com el resultat d’una concepció global del fenomen turístic que ha anteposat els aspectes quantitatius a curt termini
i ha estat poc respectuosa amb la qualitat de
l’entorn. El resultat obtengut posa en relleu un
paisatge extremadament vulnerable i d’elevada
fragilitat que, en diverses escales, ha descuidat
l’equilibri necessari entre els usos forestals i naturals i els usos agrícoles i urbans, tot corrent el
risc de perdre els seus valors principals. Pel que
fa al cas, cal advertir que una de les característiques de l’espai edificat és la permanència en el
temps, fet que atorga al paisatge el caràcter de
recurs limitat i no renovable.
Tot i que els diferents components del paisatge
balear (geologia, vegetació, hidrologia, topografia, litoral, usos del sòl, etc.) s’han tractat en nombrosos estudis de caràcter geogràfic (Rosselló,
1977; Rivas et al., 1987 i 1992; Fornós, 1988; Bolòs,
1996; Bacaria et al., 1999), són certament escassos els que n’ofereixen una visió integral (Rosselló,
2006; Rullan, 2001 i 2002).
En aquest sentit, els diagnòstics de caràcter
general s’orienten habitualment a identificar i
descriure les unitats paisatgístiques a partir de
la integració de la topografia i l’ocupació del
sòl.159 D’acord amb aquest procediment, l’atles
dels paisatges espanyols (Mata i Herráiz, 2003)
distingeix pel que fa a l’arxipèlag balear un total
de vuit unitats paisatgístiques: (1) illes menors,
(2) illots baleàrics, (3) planes interiors de Mallorca, (4) badies de Mallorca, (5) serres bètiques mallorquines, (6) petites serres i turons,
(7) planes de les Pitiüses i (8) planes de Menorca.
Més enllà d’aquesta catalogació genèrica, s’han
fet diverses propostes de caracterització territorial que tenen una projecció paisatjística directa.
Morey (1987) defineixen les unitats territorials
balears posant en relleu la influència de l’activitat
turística i distingeixen entre zones de pressió tu-

159
Cal assenyalar, paral·lelament,
l’existència d’altres estudis centrats en components estètics
diversos, com ara les característiques visuals del territori i la
geometria dels elements degradats, entre d’altres (Govern de les
Illes Balears, 1997).
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rística intensa, zones de pressió intensa a l’estiu
i baixa a l’hivern, zones de pressió moderada,
àrees sense pressió turística significativa i àrees
de pressió de segona residència. Així mateix,
Rullan (2002), a partir de la influència de la capital i l’activitat turística, identifica per a Mallorca
un total de vuit unitats territorials: (1) muntanya metropolitana turística, (2) muntanya metropolitana interior, (3) muntanya rural interior,
(4) muntanya rural turística, (5) pla rural turístic, (6) pla metropolità turístic, (7) pla metropolità interior i (8) pla rural interior.
Atenent l’ocupació del sòl, el paisatge balear continua dominat pel mosaic agrícola-natural, malgrat el gran avanç experimentat per la coberta
artificial durant els darrers vint anys. D’aquesta
manera, el 57,5% de la superfície està ocupada
per zones agrícoles (secà arbrat i no arbrat), majoritàriament orientades als cultius permanents
(39,3%), amb presència variable de cultius herbacis de secà (15,9%) i una aparició dispersa
d’altres cultius (14,7%). Les zones forestals, per
la seva banda, s’estenen arreu del 35% del territori, mentre que les zones humides i les superfícies d’aigua n’abracen el 0,7%. Els boscos de
coníferes dominen majoritàriament el paisatge
vegetal (38,8% de les zones forestals), seguits de
les àrees de matollar amb vegetació esclerofil·le
(22%) i matollar amb boscós de transició
(19,7%). La presència del pinus halepensis és majoritària a les superfícies forestals (60,7%), seguida dels ullastres (19,6%) i els alzinars (14,2 %).
Consegüentment, les zones artificialitzades, que
integren les àrees urbanes i les infraestructures,
representen el 6,2% del territori balear.
Paral·lelament, la distribució dels usos del sòl
respecte del factor topogràfic revela que el 79%
de les superfícies artificials de les illes ostenten
una alçada igual o inferior als cent metres, percentatge que s’enfila fins al 97% si es considera
una alçada igual o inferior als dos-cents metres.

Aquests resultats contrasten amb els de les àrees
conreades –el 94% se situen part davall dels doscents metres, excepte les d’olivar, que poden
arribar als set-cents metres– i les àrees naturals
de bosc i matollar –el 80% s’ubiquen part davall
dels tres-cents metres.
Respecte del pendent, la major part de les zones artificials es troben en pendents inferiors o
iguals al 5% (62,5%), si bé aquest factor, contràriament al topogràfic, no constitueix un element limitador de la urbanització. Així doncs,
una part de les zones urbanitzades (12%) se situen en àrees on els pendents són superiors al
15%, fruit majoritàriament d’actuacions urbanístiques poc planificades que acaben derivant
en un fort impacte visual, sobretot als penyasegats del litoral i dels vessants de muntanya.
Amb tot, la intensitat del procés edificador posa
en relleu que durant la dècada dels noranta les
àrees urbanes, que representen el 85% de les zones artificials, han augmentat la seva superfície
un 41,3%. En aquest escenari, la relació entre les
àrees urbanes i l’entorn esdevé un aspecte clau
en l’anàlisi paisatgística. A les Balears existeixen
nombrosos casos de nuclis urbans tradicionals
integrats en el context territorial, amb una excepcional personalitat, que constitueixen un
actiu valuós tot i que sovint posen de manifest
aspectes funcionals que no han estat resolts de
manera correcte amb relació al traçat viari, la
distribució dels espais d’acord amb el seu ús i
la ubicació de nous equipaments, entre altres
coses, fet que incideix negativament en la imatge urbana per raons d’estètica, deteriorament,
inadequació, etc.
Mentrestant, les xarxes i infraestructures de
transport, que representen el 6,9% de les zones
artificials, provoquen efectes negatius greus sobre el paisatge arran de la implantació de les infraestructures mateixes i de la utilització de les
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Superfície
2000
Zones urbanes

% superfície total

% var. 00/90

2000

1990

25.126,7

40,2

5,0

3,6

8.021,8

4,1

1,6

1,5

17.104,9

67,5

3,4

2,0

149,4

10,7

0,0

0,0

Urbanitzacions exemptes i/o enjardinades

16.955,5

68,2

3,4

2,0

Zones industrials, comercials i de transports

3.578,0

35,7

0,7

0,5

1.425,6

89,8

0,3

0,2

505,0

59,4

0,1

0,1

Teixit urbà continu
Teixit urbà discontinu
Estructura urbana laxa

Zones industrials o comercials
Autopistes, autovies i terrenys associats
Zones portuàries
Aeroports
Zones d’extracció minera, construcció i abocadors

482,8

9,4

0,1

0,1

1.164,6

3,4

0,2

0,2

926,9

-18,4

0,2

0,2

Zones d’extracció minera

307,5

90,0

0,1

0,0

Zones en construcció

619,4

-36,4

0,1

0,2

1.501,6

318,3

0,3

0,1

1.501,6

318,3

0,3

0,1

31.133,2

41,2

6,2

4,4

Zones verdes artificials no agrícoles
Instal·lacions esportives i recreatives
Total superfície artificial

a

a
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Quadre 4.13

Evolució de la superfície
artificial de les Balears

Dades en hectàrees

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de CLC

vies (Español, 1998). En tot cas, és necessari assenyalar que l’efecte més important deriva de la
fragmentació del territori. En general, hi ha una
relació directa entre el grau de fragmentació territorial i la densitat de la xarxa viària. Les carreteres actuen de barrera per a la fauna, tallen els
ecosistemes i configuren àrees residuals on resulta especialment difícil el desenvolupament de la
vida silvestre i l’ús agrícola (Mader, 1984).
A les Balears, les zones urbanes són les que assumeixen una major fragmentació territorial, seguides de les àrees agrícoles i, en menor mesura,
de les forestals. En aquest sentit, el 58,7% de les
àrees urbanes es troben localitzades en sectors
de menys de cent hectàrees i només el 13,7%
s’ubiquen en sectors d’entre cent i dues-centes
hectàrees. De fet, l’extensió mitjana de les 20.174
parcel·les urbanes existents és de nou hectàrees,

xifra que constata l’empremta de la urbanització
difusa i la consegüent contaminació visual.
Encara que hi ha diversos mètodes de valoració paisatgística amb enfocaments diferents,
l’ecologia del paisatge160 proporciona un conjunt d’indicadors de l’estructura territorial que,
basats en la combinació i la interacció dels ecosistemes i la geomorfologia i el clima dominants,
entre altres qüestions, no només serveixen per
efectuar una caracterització del paisatge, sinó
que permeten realitzar-ne un diagnòstic de la
qualitat en temes de diversitat, equilibri de formes, textures i funcionalitat ecològica (Forman
i Gordon, 1986; Bell, 1992; Farina, 1998).
D’acord amb els elements estructurals del paisatge proposats per Forman i Gordon (1986)
–les taques (unitats del paisatge que es dife-

160
L’ecologia del paisatge,
desenvolupada sobretot a partir
de la dècada dels anys vuitanta,
presenta un caràcter marcadament interdisciplinar, per tal com
combina enfocaments biofísics
i analítics amb les perspectives
aportades per diferents ciències
naturals i socials (com ara la
sociologia i l’economia).
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Mapa 4.9

Correlació entre la densitat
de la xarxa viària
i la fragmentació territorial

Densitat de la xarxa viària
Molt baixa
Baixa
Mitjana
Alta
Molt alta

a

Dades de fragmentació territorial en hectàrees

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de CLC
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> 2000

280

161
L’índex de Shannon, com a
índex estructural d’equitat, representa l’abundància proporcional
de cada tipus d’ecosistema en
una àrea d’interès. Així doncs,
l’índex pren un valor igual a zero
quan no s’observa cap tipus de
diversitat i augmenta progressivament a mesura que el nombre
d’ecosistemes de diferents tipus
incrementa o quan la distribució
proporcional de l’àrea entre els
diferents tipus d’ecosistemes
esdevé més equitativa. Per a més
informació, podeu consultar
Shannon i Weaver (1949).
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rencien clarament les unes de les altres) i els
corredors (elements lineals d’origen natural,
com ara torrents, camins, etc.)– i la cartografia d’ocupació del sòl proporcionada pel CLC,
les Balears presenten un total de 1.158 taques
d’una superfície mitjana de 430 hectàrees.
L’elevada desviació estàndard de la grandària
de les taques (6.253 ha) prova l’existència
d’una gran diversitat d’espais (aigües superficials, zones artificials, zones agrícoles, zones
urbanes i zones humides), els quals posen en
relleu la coexistència de zones que responen a
un model de mosaic (o conjunt de taques) amb
petites parcel·les i usos del sòl diversos amb
altres zones més homogènies, tant pel que fa
a l’ús com a l’amplada. Així les coses, segons
l’índex de Shannon,161 Formentera és el territori
insular més diversificat (1,02), seguit d’Eivissa
(0,94), Mallorca (0,89) i Menorca (0,88).
No obstant això, la limitada dimensió geogràfica de les Balears dóna lloc, malgrat la seva
diversitat, a un catàleg limitat de paisatges,
fet que provoca que qualsevol alteració dels
usos actuals d’una àrea concreta assumesqui
una transcendència crítica en l’àmbit regional.
D’acord amb aquest argument, l’equilibri entre les diferents ocupacions del sòl, la preservació de les àrees d’interès agrològic i ecològic
i el manteniment de l’estètica tradicional dels
nuclis urbans esdevenen qüestions prioritàries
per tal de conservar grans unitats territorials de
manera coherent des del punt de vista paisatgístic i de l’estructura del territori.
L’establiment d’unitats homogènies de paisatge com a peces diferenciades del territori, n’ha
de permetre una comprensió global i, especialment, una defensa de la integritat i connectivitat enfront de l’amenaça dels processos de
fragmentació. Per aquest motiu, és necessari
el disseny d’una xarxa de corredors ecològics
que, a manera d’estructures de transmissió

d’informació ecològica (Garcia, 1997), proporcionin al paisatge balear una major resiliència
enfront dels usos urbans i, alhora, contribuesquin decisivament al seu manteniment i millora.
Tal com s’assenyala a Luis et al. (2006), la xarxa
de corredors assumeixen tres objectius bàsics:
(1) la potenciació general de la vida silvestre;
(2) el manteniment de les superfícies on els
cicles biogeoquímics i els processos ecològics
es puguin desenvolupar de manera ambientalment sana; i (3) la preservació de territoris de
qualitat paisatgística funcional elevada, siguin
rurals, naturals o forestals.
En aquest sentit, cal recordar que la Llei 1/1991,
de 30 de gener, d’espais naturals, delimita una
sèrie d’illots de protecció del patrimoni paisatgístic i natural mancats de tota connexió, fet que
posa en relleu la necessitat d’impulsar una xarxa
de corredors que permeti donar continuïtat als
territoris protegits i englobar les àrees naturals
d’especial interès (ANEI) i les àrees rurals d’interès
paisatgístic (ARIP), mitjançant l’articulació d’un
model de contrapès a l’estructura radial de les
carreteres (Luis et al., 2007).
En qualsevol cas, més enllà del risc de fragmentació que deriva de les pautes d’assentament i
disseny d’infraestructures, les potencialitats del
territori en termes de desenvolupament del turisme es poden veure limitades per diversos impactes que, com els incendis forestals, les inundacions, la desertització, l’erosió i el vessament
accidental d’hidrocarbur, no tenen perquè mantenir una relació directa amb l’activitat turística.
Així les coses, des d’una perspectiva de desenvolupament turístic, tan important és mantenir i millorar el paisatge, per tal com sustenta
l’activitat turística, com garantir que l’esdevenir
de l’activitat no actuï en detriment del paisatge.
D’acord amb aquesta concepció, la gestió del
paisatge balear requereix una nova aproxima-
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Mapa 4.10

Diversitat paisatgística de
les àrees naturals i agrícoles
de les Balears
0,00 - 27,00
27,01 - 64,00
64,01 - 92,00
92,01 - 121,00
121,01 - 185,00

* Les dades expressen els valors de l’índex de diversitat de Shannon
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de CLC
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ció i, en certa manera, una reinterpretació que
integri les implicacions socials, econòmiques i
ambientals del seu deteriorament, afavoresqui
la conservació del patrimoni natural i rural i
advoqui per la contenció i el reciclatge del teixit
urbà, turístic i industrial. En aquest sentit, respecte del paisatge resulta clau:
Valoritzar-lo, des de la base del coneixement i l’articulació d’un sistema d’indicadors
de qualitat.
Conservar-lo, des de la perspectiva del manteniment i l’equilibri dels components que
l’integren i del respecte a l’entorn natural.
Millorar-lo, des del foment de la identitat
autòctona i l’impuls dels valors i de les poten-

cialitats, compatibles amb una revaloració del
medi rural.
Integrar-lo en totes les dimensions de la gestió
turística (planificació, gestió, promoció, etc.),
per tal de maximitzar-ne el caràcter d’actiu
que fonamenta bona part de les motivacions
dels turistes.
No obstant això, més enllà de les actuacions
orientades a mantenir l’harmonia entre els diferents components del paisatge amb la finalitat
de garantir que l’impacte futur sigui menys depredador, cal reorientar el creixement des d’un
punt de vista quantitatiu i acceptar la maduresa del sistema, tot fent possible un projecte que
assumesqui que el paisatge és un actiu bàsic per
a la competitivitat regional.
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4 .3 . In f r ae s t ruct u r es i s erv eis p ú b l ics
Les qüestions relatives a la dotació i gestió
d’infraestructures han ocupat tradicionalment
un lloc destacat en el debat econòmic, social
i ambiental de les Balears. Un fet que, des del
vessant econòmic, té una relació estreta amb
els impactes positius que les inversions en infraestructures generen sobre la demanda agregada –per tal com originen un ajust a l’alça de
l’activitat econòmica per la via del multiplicador convencional de despesa pública– i sobre
l’oferta –amb un augment de la productivitat
del treball i del capital privat, un abaratiment
de la producció i l’estimulació de la renda i l’activitat econòmica–. Paral·lelament, les infraestructures que formen part de l’estoc de capital
públic d’una regió beneficien també els seus
usuaris, tant individus com empreses. No obstant això, és important matisar que no es tracta
únicament d’una qüestió de quantitat, sinó que
la seva qualitat (comoditat, seguretat, regularitat, fiabilitat, flexibilitat, rapidesa, etc.) incideix
clarament en el benestar de la població, sia resident o turística.
Sense caure en determinismes, es pot afirmar,
doncs, que les infraestructures compleixen un
paper estratègic en el creixement162 i desenvolupament de les activitats socioeconòmiques
(el turisme inclòs), en l’assentament dels nuclis urbans i turístics i en la localització dels
factors productius, per tal com modelen el
territori i configuren l’esquelet de difusió de
les externalitats positives que se’n deriven en
termes de competitivitat, ocupació, cohesió
social i qualitat de vida. Tanmateix, invertir
en infraestructures no és la solució a tots els
mals, com a vegades s’ha volgut defensar. Cal
invertir quan i on la infraestructura és necessària i aporti valor al sistema de producció,
per afavorir el desenvolupament d’iniciatives

empresarials o desfer estrangulacions generades per la dinàmica econòmica mateixa, que
només poden desaparèixer a través de la intervenció pública directa o indirecta.
Així, les infraestructures, definides com el conjunt d’elements de base –tant físics com de
coneixement i entorn– que condicionen el funcionament del sistema productiu i d’interrelació social, abasten qüestions d’accessibilitat i
mobilitat (terrestre, aèria o marítima), abastament i sanejament hídric, subministrament
energètic (electricitat, gas...), telecomunicacions i les anomenades ‘infraestructures socials’
(educació, sanitat, investigació...), generalment sota la iniciativa del sector públic o la
seva estreta regulació.
Encara que escapa els propòsits del llibre blanc
abordar totes les tipologies d’infraestructures
abans esmentades, en termes generals, les estadístiques són contundents a l’hora de constatar la baixa dotació de capital públic en infraestructures per ocupat de les Balears.163 Així
mateix, més enllà d’una inversió en infraestructures inferior a la d’altres regions espanyoles,
es posa de manifest, d’acord amb l’evolució de
la productivitat i el creixement per càpita regional, el desencert dels projectes d’inversió impulsats, que sovint menyspreen l’efecte de creació de riquesa en nom de prioritats polítiques o
redistributives. En realitat, aquestes qüestions
no es refereixen únicament al fet que les Balears
rebin menys del que recapten, sinó més aviat
que l’actual dotació d’infraestructures suposa
un fre al desenvolupament econòmic de la regió, per tal com en limita la competitivitat i en
condiciona la possibilitat de dur a terme una
transformació econòmica capaç d’afegir valor
als serveis turístics de l’arxipèlag.

162

La relació entre infraestructures i creixement econòmic,
conegut com l’efecte Aschauer
(1989), ha acumulat una àmplia
experiència empírica al llarg de
les dues darreres dècades. En són
una bona prova els treballs de
Munnell (1990), Garcia-Milà i
McGuire (1992), Hulten i Schwab
(1993), Holtz-Eakin (1994) i
Garcia-Milà et al. (1996) referits
als Estats Units, i els estudi de
Mas et al. (1996) i Garcia i Garcia
(2001) referits a Espanya.

163

Vegeu el subapartat
3.1.6. Sector públic i sector
privat, a la part tercera de l’obra.
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En aquest context, les Balears requereixen una
actuació estratègica orientada a la planificació i
a la inversió en infraestructures que contribuesqui a resoldre alguns desequilibris estructurals
de l’economia que només la intervenció directa
o indirecta de la iniciativa pública pot fer desaparèixer. Addicionalment, tot i que augmentar
la inversió és necessari, les illes han d’afrontar
un canvi profund en la gestió del seu sistema
d’infraestructures com a única via per aprofitar les potencialitats que se’n deriven i garantir,
així, el desenvolupament del turisme, el creixement i el benestar social.

4.3.1. Accessibilitat i mobilitat
Les infraestructures de transport (terrestre, aeri
i marítim) constitueixen elements vitals per al
desenvolupament i la interrelació de l’arxipèlag
balear i els seus municipis amb altres centres
d’activitat més o menys distants. En aquest
sentit, el transport de mercaderies i persones
realitzat sobre la base d’un suport físic adequat
(tant en termes d’eficàcia com de cost) és un
dels requeriments del sistema productiu, en general, i del sector turístic, en particular.

164
Juntament amb la congestió,
les externalitats ambientals que
es deriven de l’ús de les infraestructures són també un element
que cal considerar, especialment
en els desplaçaments per carretera o avió, atès l’ús intensiu
d’energies fòssils.

Com és ben sabut, el turisme és, d’acord amb
les seves pròpies característiques, intensiu en
l’ús del transport i, per tant, requereix infraestructures que permetin, d’una banda, l’accessibilitat dels turistes –a través de ports i
aeroports que garantesquin l’operativitat dels
serveis que comuniquen l’arxipèlag amb la resta del món– i, de l’altra, la seva mobilitat a la
destinació –a partir de carreteres i ferrocarrils
que possibilitin el transport terrestre dins cada
illa–, per tal de contribuir, així, al gaudi de l’experiència turística. Aquest fet és especialment
rellevant per a les Balears atès el seu caràcter
insular i de territori fragmentat en diferents
illes i illots, circumstància que restringeix les
possibilitats d’accés per via aèria o marítima i

atorga als equipaments singulars (aeroports i
ports) un paper cabdal en la interrelació entre
els diferents territoris insulars.
De fet, és la condició de xarxa la que permet
canalitzar el trànsit d’un punt a un altre, que fa
que les infraestructures de transport siguin altament productives i que els confereix un paper
certament central per al funcionament eficient
de tot l’entramat turístic. Fins i tot les infraestructures aeroportuàries i portuàries –que no
tenen físicament característiques de xarxa pròpies del transport terrestre–, funcionen a vegades com a tal i ofereixen vols de connexió entre
destinacions o afavoreixen la intermodalitat, és
a dir, la integració d’aeroports i ports a la xarxa
de transport terrestre. Així ho prova el fet que
des de l’any 2001, aprofitant l’elevada interconnexió de l’aeroport de Son Sant Joan amb els
països europeus –fonamentalment Alemanya i
el Regne Unit–, diverses companyies aèries han
establert centres d’operacions (hubs) que, a
més de permetre redistribuir el trànsit aeri cap a
altres indrets, incideixen en uns menors costos
operatius sobre la base d’una major eficàcia en
l’estructura de la xarxa.
No obstant això, potser la característica més
rellevant, des d’un punt de vista de gestió i planificació de les infraestructures de transport, és
la congestió, atès l’impacte negatiu que exerceix
no només sobre la funció de benestar dels individus (residents o turistes) –imposant un excés
de temps de viatge–, sinó també sobre la funció
de producció de serveis turístics –dificultant els
desplaçaments o fent més treballoses les operacions d’enlairament, aterratge, entrada o sortida o connexió amb altres mitjans–, alhora que
també genera problemes de tipus ambiental.164
Així les coses, les infraestructures de transport,
atès el seu marcat caràcter de monopoli natural,
s’insereixen entre la població resident i turística
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i dilueixen l’ús que en fan ambdós col·lectius i,
per tant, l’aportació que en termes de congestió
generen. En qualsevol cas, independentment de
la font de congestió, quan apareix el preu òptim
deixa de ser zero i pot resultar eficient aplicar
sistemes de taxa de congestió o ambientals,165
sempre que els costos d’administració ho facin
viable. Com és lògic, el sistema de preus guanya
eficiència a mesura que el cost marginal és més
alt, com és el cas dels aeroports i dels ports, en
els quals –a més dels importants costos fixos–
l’ús de la infraestructura està sotmès a costos
variables molt rellevants.

En aquest context, és necessari recordar que la
Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, atorga a les illes la «competència exclusiva
en ferrocarrils, carreteres i camins. El transport
fet per aquests mitjans, per cable i per canonada. Ports, aeroports i heliports no qualificats
d’interès general per l’Estat, i ports de refugi,
ports, aeroports i heliports esportius». De la
mateixa manera, també li concedeix potestat
per a l’execució «d’obres públiques dins el territori de la comunitat autònoma que no siguin
d’interès general de l’Estat».

Això no obstant, davant l’absència d’un sistema
de preus d’assignació, si la congestió es manté
en el temps la recepta és clara: augmentar la
capacitat de la infraestructura per restablir les
condicions econòmiques del seu ús o construir
una nova infraestructura. Tot plegat situa en un
primer pla aspectes relatius a la gestió –atenent
criteris no només de quantitat sinó també de
qualitat–, la planificació i el finançament de les
infraestructures de transport.

Aquest marc d’actuació ha beneficiat, fonamentalment, les infraestructures de mobilitat
arran, per una part, del traspàs de competències en carreteres i, per l’altra, de la creació de
l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Mentrestant, els ports s’han vist beneficiats per la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat i de la marina mercant,
per la qual es va crear l’Autoritat Portuària de
les Balears i es varen atorgar les competències
dels ports no qualificats d’interès general.

Pel que fa al finançament de les infraestructures, en absència de congestió, el mètode més
eficient per finançar-ne la creació o l’ampliació
és el finançament pressupostari, si bé en alguns
casos, sempre que les externalitats no siguin rellevants i no hi hagi qüestions de caràcter redistributiu al darrere, pot resultar més eficient que
els usuaris (residents o turistes) assumesquin
amb el seus propis recursos l’ús que en fan mitjançant preus directes o taxes finalistes, especialment en un context, com és el de les Balears,
caracteritzat per elevades taxes d’estacionalitat
del flux turístic, fet que condiciona, i molt, la
rendibilitat de les infraestructures de transport
obligades a romandre sobredimensionades la
major part de l’any, amb l’únic objectiu de donar resposta a la demanda punta que es produeix a l’època estival.

En qualsevol cas, si un factor ha afavorit l’increment en quantitat i qualitat de les infraestructures a les Balears i, en general, a l’Estat,
ha estat l’extensió i generalització de l’Estat del
benestar, que juntament amb l’adhesió, l’any
1986, d’Espanya a la Unió Europea ha suposat
una forta injecció econòmica destinada precisament a la millora i equiparació infraestructural a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) i, principalment,
dels Fons de Cohesió, els quals han cofinançat
gran part de les obres públiques duites a terme
en el decurs dels darrers vint anys amb càrrec
als pressupostos estatals o autonòmics.
Amb tot, les Balears han palesat una important
evolució en la dotació d’infraestructures de
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165

L’ús d’aquestes taxes pot ser
especialment apropiat en els modes de carretera (Santos i Frases,
2006; Palmer et al., 2007) o aeri
(Nombela i De Rus, 2007). D’altra
banda, el llibre blanc del transport de la Unió Europea va posar
molt èmfasi en la tarifació de l’ús
d’infraestructures sobre el trànsit
comercial (turístic), per aconseguir una internalització major del
cost mediambiental derivat del
transport de mercaderies o passatgers (Comissió Europea, 2001).
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transports, que s’han duplicat amb escreix durant les dues darreres dècades. Així, segons les
dades de la Fundació BBVA i l’Institut Valencià
d’Investigacions Econòmiques, l’estoc de capital brut de les infraestructures de transport de
les Balears ha acumulat un creixement real del
114,8% durant el període 1987-2004, el qual
s’ha fonamentat en l’impuls experimentat tant
per les infraestructures de mobilitat (134,9%)
com d’accessibilitat (97,2%). En termes absoluts, el valor monetari de les infraestructures
portuàries, aeroportuàries, viàries i ferroviàries de les illes ascendeix, en euros constants de
2000, als 3.652 milions d’euros (vs 1.700 milions d’euros, 1987), quantia que es distribueix
quasi paritàriament entre infraestructures de
mobilitat i d’accessibilitat. No obstant això, cal
no perdre de vista que la inversió pública en infraestructures de transport s’ha situat aquestes
dues darreres dècades per sota de la del conjunt
d’Espanya, tal com evidencia el fet que la taxa
de creixement del seu estoc s’hagi situat en una
mitjana anual del 6,4% (vs 8,2%, Espanya).

El creixement esmentat de les infraestructures de
transport ha evolucionat en paral·lel a l’important augment demogràfic registrat per l’arxipèlag, fet que ha situat l’estoc d’infraestructures
de transport per càpita de les Balears (3.825 €)
clarament part davall de la mitjana nacional
(5.861€). Amb tot, en el decurs dels darrers vint
anys, la taxa de creixement de l’estoc per càpita d’infraestructures de transport s’ha situat en
una mitjana anual del 3,2%, taxa que se situa a
la meitat de l’estatal (6,8%) i que adquireix una
rellevància addicional si es pren en compte que
el nombre de turistes, usuaris també de les infraestructures de transport, s’ha duplicat amb
escreix al llarg del mateix període.
Addicionalment, durant els últims anys s’ha
manifestat d’una manera clara el llast que els
models de gestió de les grans infraestructures
(aeroports i ports) imposen sobre les Balears,
sia desaprofitant les potencialitats i capacitats
existents o creant desavantatges competitius
que condicionen el desenvolupament del sector

Gràfic 4.25

Evolució de l’estoc de
capital en infraestructures
públiques per càpita,
1987-2004
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turístic i el benestar social. Així, en matèria aeroportuària, tot i que els darrers vint anys els
tres aeroports comercials de les Balears166 han
palesat una important transformació per tal de
minvar els efectes de la congestió derivats de
l’increment continu de passatgers i aeronaus,167
la manca d’autonomia en la gestió ha impedit
articular una política d’oferta (tarifària i comercial) pròpia.
Com és ben sabut, els aeroports comercials
espanyols són gestionats de manera integrada
per un ens central, AENA, cosa que ha duit a
considerar el conjunt d’aeroports espanyols
com una infraestructura única, la gestió i la
propietat de la qual correspon a l’Estat. De fet,
Espanya és l’únic país de la UE-15 que segueix
un model de gestió d’aquesta naturalesa. Sens
dubte, la centralització de la gestió impedeix
als aeroports de les Balears donar una resposta autònoma a les oportunitats estratègiques
que apareixen en matèria de vols interilles, intracomunitaris i intercontinentals, la qual cosa
permetria optimitzar-ne, així, la xarxa de connexions, augmentar la taxa de rendibilitat de les
operacions, afavorir l’increment de la competència i, en definitiva, aprofitar les potencialitats de l’arxipèlag balear que es deriven de la
situació geogràfica, la dimensió econòmica i el
potencial turístic actual.
N’és la prova el fet que, l’any 2006, l’aeroport
de Palma, tot i superar els vint-i-dos milions de
passatgers i erigir-se, gràcies a l’elevat nombre
de passatgers en vols xàrter (24,5%) i a la considerable aportació efectuada per les companyies de baix cost a l’agregat de vols regulars, en el
tercer aeroport espanyol en importància, continua palesant percentatges de participació reduïts dels vols intercontinentals (inferior a l’1%)
i dels vols interilles (2,9%). Addicionalment, sobresurt la relativament escassa diversificació de
les destinacions, per tal com Alemanya, Espa-
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nya i el Regne Unit aglutinen el 82,9% del volum
total de passatgers.
L’autonomia de gestió és ara per ara el principal condicionant del desenvolupament turístic
balear en l’àmbit de les infraestructures aeroportuàries. Poder definir les pròpies estratègies
en matèria de fixació de tarifes, inversió, drets
d’operació aeroportuària (slots) i política comercial, com fan els principals països europeus
i anglosaxons, és vital –atès l’elevat impacte territorial local i regional dels aeroports– per impulsar determinats serveis que, relacionats amb
l’activitat turística, generen més valor i que, a
més, estimulen el desenvolupament empresarial i la implantació d’activitats econòmiques
d’alt valor afegit.
Paral·lelament, les Balears tenen una situació
privilegiada per poder beneficiar-se dels avantatges que ofereix el transport marítim. Les infraestructures marítimes compleixen un doble
paper en l’entramat econòmic de les illes: d’una
banda, són la principal via d’entrada de mercaderies i, de l’altra, es defineixen com la porta
d’accessibilitat d’un nombre important de passatgers que, tot i ser clarament inferior al volum
aportat pels aeroports,168 faciliten la diversificació de l’experiència turística, sobretot arran de
la popularització dels creuers.
En aquest marc, l’Autoritat Portuària de Balears controla, sota la gestió de l’Administració
general de l’Estat, els cinc ports qualificats d’interès general –Alcúdia, Eivissa, Maó, Palma i la
Savina–, alhora que assumeix les competències
exclusives de la gestió de la resta de ports de
cabotatge, entre els quals destaquen els de Sant
Antoni de Portmany i Ciutadella. Les ampliacions de les infraestructures portuàries realitzades al llarg dels darrers vint anys s’han dirigit cap a la integració dels ports dins la ciutat,
atès que la pràctica cada vegada més habitual

166
Les Balears disposen, a més, de
l’aeròdrom de Son Bonet, a Mallorca, i el de Sant Lluís, a Menorca, destinats a l’aviació esportiva i
a la formació en qualitat d’escola
de vol.
167

L’any 1993, el Pla director de
l’aeroport de Palma va suposar la
reestructuració de la infraestructura actuant sobre la plataforma
d’aeronaus, la xarxa d’aigua
potable i sanejament i, principalment, l’edificació d’un nou edifici
terminal, per adaptar-lo a les
necessitats vigents tant en capacitat com en comoditat. Posteriorment, l’ampliació, l’any 1994,
de l’aeroport de Maó, centrada,
sobretot, en les sortides internacionals, va comportar també una
modificació de la terminal i dels
mostradors de facturació. Finalment, l’ampliació de l’aeroport
d’Eivissa, a l’inici del nou segle, es
va materialitzar en la millora del
vestíbul i de la zona de facturació.
Tanmateix, el tret marcadament
turístic de l’economia balear
imposa la necessitat de disposar
d’un sistema aeroportuari suficientment dotat, tant en quantitat com en qualitat, qüestió que
ha obligat a contínues reformes
de diferent abast com la inauguració d’un nou edifici terminal a
Palma per als vols interilles o la
remodelació integral de la recentment estrenada nova terminal
de Maó.

168
Per a més informació, consultau l’epígraf 2.2.4.3. Transport, a
la part segona de l’obra.
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d’utilitzar vaixells mixtos –passatgers i mercaderies– exigeix certa proximitat als nuclis urbans i,
al mateix temps, un entorn flexible que permeti,
d’una manera àgil, el maneig de mercaderies i el
transport de passatgers.

169
Els ports de les Balears palesen
una de les ràtios de mercaderies
carregades/descarregades per
unitat de superfície d’operació
més elevades d’Espanya.
170

Inclou els passatgers en trànsit
a més dels passatgers embarcats i
desembarcats.

Precisament, els criteris de facilitat i agilitat
en el procés de càrrega i descàrrega expliquen
que en matèria de mercaderies la modalitat del
roll on/roll off (ro-ro) –on les mercaderies es
transporten en horitzontal i són directament
carregades en camions que s’estacionen dins les
bodegues del vaixell– sigui l’alternativa més utilitzada, ja que, a diferència dels contenidors, no
requereix tampoc grans superfícies d’operació,
fet cabdal atesos els problemes que presenten
els ports balears en aquest aspecte.169 Tanmateix, tenint en compte que el trànsit de mercaderies assumeix un volum important que encara creixerà més en el futur, és obligat reordenar
les activitats relacionades amb l’avituallament,
aprovisionament, reparació, manteniment, emmagatzematge, adaptació de productes, distribució, etc., que tenen lloc als ports com a via
per crear valor més enllà del simple transport
de mercaderies.
Addicionalment, el transport de viatgers en
desplaçaments de curta durada, especialment
en el trànsit interilles o amb la Península, juntament amb la popularització dels creuers com a
mitjà d’ús per a les vacances, ha obligat també
a la transformació dels molls per tal d’atendre,
d’una banda, les necessitats tècniques que en
permetin l’atracament i, de l’altra, els requeriments de qualitat del passatge amb la creació
i millora de les estacions marítimes, dotació de
passarel·les mòbils i fixes, escales mecàniques,
etc. Així, encara que l’adaptació portuària per
a una correcta, eficaç i segura atenció a un buc
de passatgers en règim de creuers no és difícil,
la infraestructura representa un inversió econòmica important.

Segons l’Organisme Públic Ports de l’Estat,
dependent del Ministeri de Foment, els ports
de les Balears, amb uns registres pel que fa a
l’any 2006 de 650 escales (vs 3.094, Espanya) i
1.060.060 passatgers de creuers (vs 4.031.179,
Espanya),170 se situen entre els principals ports
de l’esfera nacional. Així, el port de Palma, considerat el gran competidor de Barcelona, és un
dels ports de base més importants de l’Estat,
alhora que opera com a cap de línia de diverses
companyies navilieres internacionals. Les característiques dels seus molls –que van des dels 225
fins als 450 metres amb un calat no inferior als
12 metres–, juntament amb la facilitat de maniobra d’entrada i sortida, el fan idoni per a la
recepció de grans creuers de darrera generació.
No obstant això, les infraestructures portuàries
no expliquen per se la decisió d’escollir un port
com a base operativa (hub port), sinó que són la
proximitat de l’aeroport, la dotació de comunicacions per carretera, la intermodalitat, les facilitats d’aprovisionament i reparació, com també
la cooperació de les autoritats locals de duanes
i immigració, algunes de les qüestions més rellevants. En aquest sentit, la captació del volum
creixent de passatgers en creuers obliga a resoldre
els problemes de connexions terrestres dels ports
de les Balears amb serveis avançats d’informació
i comunicació que potenciïn la competitivitat del
transport marítim, alhora que es fa necessària
la creació d’estacions intermodals que ordenin
l’activitat logística i la cooperació entre els ports
més actius de la Mediterrània, en un context de
comerç marítim internacional controlat per les
grans companyies de navegació. En definitiva, la
xarxa de ports ha de millorar encara més en termes de diversificació i integració a les cadenes de
transport multimodals.
En l’àmbit del transport terrestre, és especialment destacable la desigual distribució de la
xarxa viària, més enllà de les millores que, ma-
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Mapa 4.11

Distribució dels ports
esportius i de cabotatge
de les Balears
Ports de cabotatge
Ports esportius

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Conselleria de Turisme
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Segons l’AEVAB, la flota de
vehicles de lloguer s’estima en
46.000 unitats pel que fa
a l’any 2006.
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joritàriament amb càrrec als pressupostos públics, ha experimentat la xarxa de carreteres al
llarg dels darrers vint anys, tant en termes de
creació de vies ràpides (autopistes i autovies)
com del condicionament de les vies secundaries. La disparitat de les intensitats mitjanes de
trànsit de les diferents vies evidencia una distribució poc uniforme de la població i de les
activitats productives, on l’efecte capitalitat i
la forta urbanització que sofreix el litoral condiciona el sistema viari i deriva en situacions
de congestió que suposen la disminució del
nivell de servei de les carreteres i de la velocitat
mitjana amb el corresponent increment de la
sinistralitat i la contaminació.
Actualment, les Balears disposen d’un total de 76 quilòmetres d’autopistes de servei,
més de 44 quilòmetres de vies d’alta capacitat i 2.025 quilòmetres de la resta de vies, fet
que es tradueix en una intensitat de 2,15 quilòmetres de xarxa per cada mil habitants
(vs 3,75, Espanya) i un consum territorial
de 0,42 quilòmetres de vies per quilòmetre quadrat de territori (vs 0,32, Espanya).
El dèficit d’infraestructures viàries a l’arxipèlag resulta evident si es té en compte,
a més, l’alt creixement de la motorització,
atès que durant el període 1993-2006 la ràtio de vehicles per mil habitants s’ha incrementat un 22,3% (832 vehicles/1.000 hab.,
2006 vs 680, 1993) i, per tant, ha situat les
illes al capdavant del rànquing nacional. Així,
el parc de vehicles ha passat d’una mitjana de
520.000 vehicles a mitjan dècada dels noranta a més de 830.000 l’any 2006, un 74% dels
quals s’adscriuen a la tipologia de turismes. A
aquestes particularitats, cal afegir-hi una estacionalitat elevada dels fluxos durant els caps
de setmana i, especialment, a l’estiu, moment
en què l’increment de l’activitat econòmica i
la major mobilitat que els turistes duen a terme mitjançant la utilització intensiva del cotxe

de lloguer,171 es tradueixen en una major congestió a nombrosos trams de la xarxa viària i
en una accidentalitat més elevada. En aquest
sentit, l’increment de la circulació durant la
temporada alta turística a les carreteres d’accés a les platges i als espais naturals s’estima
en un 35% (Palmer, 2004).
El problema de la congestió, tot i que més que
en les característiques de la infraestructura
viària rau en el model de transport desenvolupat –centrat en la utilització intensiva del
cotxe com a mitjà de desplaçament–, obliga
a dissenyar vies de pas alternatives, a millorar
l’accessibilitat a zones que queden molt deslligades de les rutes principals i a ampliar o crear
noves infraestructures en un intent de restablir
les condicions d’ús. Malgrat això, és necessari
recordar que aquestes millores tenen un cost
econòmic i ambiental que, en un marc d’anàlisi cost-benefici, pot superar els beneficis derivats de la millora d’accessibilitat viària en
termes de temps i menor accidentalitat. Així
mateix, la progressiva adaptació de les infraestructures viàries a l’augment de la congestió
no pot obviar la limitació territorial imposada
per la condició insular i la corresponent pèrdua de qualitat ambiental, fets que comprometen tant la qualitat de vida dels residents
com l’experiència turística mateixa.
En aquest context, la lluita contra la congestió i
la millora de l’accessibilitat i la permeabilització
obliga a introduir nous paràmetres de configuració de la xarxa viària tenint en compte la creixent flexibilitat en la localització de la població i
les activitats econòmiques i, alhora, la complexitat de la mobilitat amb l’objectiu de facilitar
itineraris i mitjans de transport alternatius.
Si bé les infraestructures viàries són prioritàries
a l’hora de proposar una xarxa de comunicació
interior, el ferrocarril pot aportar avantatges a
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partir de la canalització de fluxos de passatgers.
En aquest sentit, s’ha palesat un avanç important en les infraestructures d’aquest servei, atès
que els 60,3 quilòmetres de xarxa comptabilitzats l’any 1985 s’han estès fins a assolir en
l’actualitat un total de 103,8 quilometres, el
69,5% dels quals corresponen a l’SFM i la resta
al Ferrocarril de Sóller. No obstant això, la xarxa ferroviària presenta problemes encara més
greus per tal com l’oferta actual no ha assolit
uns llindars de cobertura ni prestació que constituesquin un veritable estímul per a la demanda de residents o turistes. És necessari, doncs,
un salt quantitatiu perquè el ferrocarril pugui
esdevenir una autèntica alternativa al transport
privat per carretera. Al mateix temps, s’ha de
preveure una creixent especialització funcional
en diverses xarxes ferroviàries (metro, tramvia,
tren), que poden estar parcialment o temporalment superposades.
La solució a la saturació i congestió del sistema
viari s’ha de treballar en el marc d’una actuació
coordinada entre la millora de les connexions
ferroviàries i l’ampliació o construcció de la infraestructura viària que complementin la xarxa
existent, però també en polítiques de tarifació
que reflectesquin els costos externs que imposa
cada mode de transport i que, per tant, incentivin l’ús del ferrocarril com a transport més respectuós amb el medi ambient i efectiu a l’hora
d’evitar la congestió.
Sigui el que sigui, les Balears, atès el seu caràcter de territori perifèric i fragmentat, ostenten
una mancança evident d’infraestructures de
transports, no sols d’accessibilitat i connexió entre illes sinó també en la permeabilitat
interior. Aquests aspectes són bàsics a l’hora
de valorar les possibilitats futures de desenvolupament. En aquest sentit, la planificació del
territori a l’escala adequada i amb caràcter
necessàriament anticipatiu és l’instrument més

eficaç per racionalitzar les activitats vinculades
amb l’ocupació del sòl i les infraestructures de
comunicació, sobretot les relacionades amb el
transport. Un fet que, atesa la sensibilitat de la
població balear a l’ampliació i creació de noves infraestructures i l’orientació turística de les
illes, atorga al territori un valor afegit.
De la mateixa manera, parlar d’eficàcia en
matèria d’infraestructures de transport requereix disposar d’elements cada cop més importants, com ara el desenvolupament de centres
integrats d’intercanvi modal ben equipats i
estratègicament localitzats, que afavoresquin
l’equiparació d’oportunitats de desenvolupament empresarial i la implantació d’activitats
econòmiques d’alt valor afegit arreu del territori. D’una manera semblant, la utilització de
serveis telemàtics i la senyalització intel·ligent
permeten l’optimització i efectiva combinació
de les xarxes de transport complementàries, al
mateix temps que confereixen seguretat i eficiència al transport de mercaderies i persones.
Amb tot, potser un dels aspectes més importants a l’hora de tractar el binomi infraestructures de transport i administració pública rau
en la clarificació dels mecanismes de finançament de les infraestructures productives
–principalment el transport– i les anomenades
infraestructures socials o de caràcter eminentment polític. Aquest tomb, tan desitjable com
irreversible, conduirà a la desburocratització,
a una separació més clara entre institucions
reguladores i operadors i a la reforma del model de gestió dels sistema d’infraestructures
de transport, però, sobretot, tendrà implicacions importants pel que fa a la tarifació de
les infraestructures d’acord amb l’ús efectiu i
l’establiment de taxes ambientals o de congestió orientades a internalitzar els costos externs
generats pels usuaris (residents i turistes) de
les infraestructures de transport.
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Mapa 4.12

Evolució de la xarxa viària
de les Balears, 1985-2007
1985

Autopista
Doble calçada
Carretera principal
Carretera secundària
Altres

Font: elaboració pròpia d’acord amb fonts cartogràfiques del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars respectius
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4.3.2. Telecomunicacions
Les infraestructures de telecomunicacions assumeixen un rol estratègic per tal com sustenten
la societat de la informació, l’impuls de la qual
constitueix una de les peces centrals del desenvolupament econòmic i social del segle xxi. Partint
d’aquesta premissa, les infraestructures de telecomunicacions evidencien, potser més que cap
altra, els beneficis globals que deriven de la seva
implantació, tant en termes de competitivitat
econòmica –d’acord amb la participació estratègica que efectuen al procés generador de rendes–, com de cohesió social –ateses les facilitats
que aporten als processos de difusió del coneixement i de comunicació entre els individus.
En aquest sentit, són nombrosos els estudis
que posen en relleu la importància de la utilització de les tecnologies de la informació i les
comunicacions (TIC) en l’assoliment d’una
senda de creixement de la productivitat sòlida
i estable (Jorgenson i Stiroh, 2000; Jorgenson,
2001 i 2002; O’Mahony i Vecchi, 2005). De fet,
l’evidència empírica disponible assenyala que
els diferencials de productivitat, i per tant de
creixement, observats entre l’economia nordamericana i l’europea, sobretot a partir de
1995, s’expliquen fonamentalment arran de la
divergent intensitat que presenten en matèria
d’aquest tipus de tecnologies (Van Ark, 1996;
Van Ark et al., 2003 i 2008). A tall d’exemple,
Gordon (2000 i 2003) argumenta que l’intens
increment de la productivitat dels Estats Units,
malgrat la inversió en equipament informàtic
acumulada des dels anys setanta, no es va produir fins ben entrada la dècada dels noranta,
moment en què la disponibilitat dels equipaments esmentats es va unir a un notable desenvolupament de les telecomunicacions (com
ara l’aparició d’Internet i la telefonia mòbil). I
és que, tal com palesen Oliner i Sichel (2000),
els efectes positius derivats de l’adopció de les

tecnologies de la comunicació no es localitzen
únicament als sectors que les produeixen, sinó
que s’estenen als sectors que les utilitzen en
alt grau, entre els quals destaquen significativament els serveis (Triplett i Bosworth, 2004;
Inklaar et al., 2007).
En l’àmbit del turisme, les infraestructures de
telecomunicacions i els serveis que generen han
constituït històricament un factor clau per al
desenvolupament de l’activitat. Val a dir, en tot
cas, que la contribució de les telecomunicacions en l’articulació del sector turístic resulta
especialment rellevant, sobretot si es pren en
compte que: (1) la intangibilitat del producte
ofert facilita la incorporació de les tecnologies
de la informació i les comunicacions a la cadena de valor; (2) els múltiples agents que hi
participen, sovint de caràcter independent i de
dimensió reduïda (microempreses), requereixen intercanviar informació de manera àgil i eficient; i (3) l’activitat i la prestació del servei es
duen a terme en àrees geogràfiques disperses,
entre les quals és obligat, igualment, mantenir
un flux constant d’informació.
Assumits aquests condicionants, sembla que
el sector turístic a nivell mundial ha estat molt
conscient del que anuncia Negroponte (1998)
quan, des d’una perspectiva global, assegura
que el futur d’una indústria dependrà quasi
totalment de la seva habilitat per entregar els
productes o serveis en format digital. L’ús intensiu dels serveis de telecomunicacions ha
permès, sobretot durant els darrers anys, millorar l’eficiència dels diferents esglaons de la
cadena de valor turística, fet que ha derivat en
el desenvolupament d’avantatges competitius
significatius tant per als operadors com per a
les destinacions. Així doncs, resulta revelador
l’ús de la xarxa que efectua el turisme, sobretot
si es compara amb altres sectors productius,
amb la finalitat de millorar tant la capacitat de
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comercialització com d’impulsar la demanda
dels béns i serveis per part del client final. A tall
d’exemple, Favier i Bouquet (2006) estimen que
un terç de les despeses efectuades pels europeus
a través de la xarxa es destinen a l’adquisició de
viatges, segment que preveu duplicar amb escreix la facturació fins a situar-la al voltant dels
77 bilions d’euros l’any 2011.
Tot plegat s’esdevé en un context global caracteritzat per un ritme considerable de la inversió
pública i privada en matèria d’infraestructures
de telecomunicacions, tendència que durant
les dues darreres dècades s’ha vist influenciada
de manera significativa arran dels canvis experimentats pel marc regulador. En aquest sentit,
les reformes institucionals, força estimulades
per la ràpida evolució de la tecnologia de les
telecomunicacions i la demanda d’aquest tipus
de serveis, han exercit un impacte substancial
sobre l’estructura i l’organització del sector.
Sens dubte, els canvis més importants deriven
del procés de liberalització encetat l’any 1987
a nivell europeu arran de la publicació del Llibre
verd sobre el desenvolupament del mercat comú dels
serveis i equipaments de telecomunicacions. En l’àmbit espanyol, la condició de monopoli natural
assumida històricament pel sector va ser eliminada a través de la publicació de la Llei 11/1998,
de 24 d’abril, general de telecomunicacions,
disposició que va suposar la instauració d’un
règim plenament liberalitzat per a la prestació
dels serveis i per a l’establiment i l’explotació de
les xarxes, mitjançant l’obertura del mercat a la
lliure competència entre els operadors. Posteriorment, la transposició de les directives europees promulgades a l’entrada del nou segle172 ha
derivat en la Llei 32/2003, de 3 de novembre,
general de telecomunicacions, centrada, entre
altres qüestions, en el foment continuat de la
competència efectiva dels mercats, la innovació, la inversió eficient en infraestructures i el
compliment de les condicions i obligacions del
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servei públic, sobretot pel que fa a les referides
al servei universal.173
Respecte del procés liberalitzador, Boylaud i
Nicolletti (2000) posen en relleu que, en l’àmbit
de l’OCDE, la relaxació de les barreres d’entrada
ha permès impulsar la productivitat del sector,
atès que la competència ha augmentat i, consegüentment, els serveis han registrat millores
substancials pel que fa a la quantitat, els preus,
la diversitat i la qualitat.174 En el context nacional, els canvis del marc regulador han propiciat
l’emergència del sector de les telecomunicacions,
circumstància que ha incentivat la provisió de les
infraestructures necessàries per al desenvolupament de la societat de la informació, mitjançant
la convergència amb els sectors de l’audiovisual
i els serveis telemàtics al voltant de la implantació d’Internet. Així les coses, la distribució de
la inversió en TIC presenta canvis substancials,
per tal com l’equipament de telecomunicacions
ha acabat capturant la major part dels recursos
(36%), en detriment de les partides materialitzades en equipament informàtic (31%) i electrònica professional (17%).
A les Balears, la inversió bruta real canalitzada al sector de les comunicacions ha avançat
durant el període 1987-2004 a un ritme anual
(9,4%) superior al de la inversió regional (2,9%)
i, alhora, al palesat per aquesta partida a nivell
nacional (7,9%). Aquest dinamisme ha permès
que l’estoc de capital net en comunicacions de
les illes s’hagi triplicat amb escreix durant el període esmentat i que, per tant, hagi incrementat sensiblement la seva contribució a l’estoc
de capital total (1,6% vs 1,2%, 1987). Concretament, la dotació de capital d’infraestructures
de comunicacions, així com els fluxos d’inversió, s’han ampliat a raó d’un 12,5% anual, taxa
que supera en 4,3 punts percentuals la relativa
a l’estoc agregat. Tot plegat ha permès, d’una
banda, que l’estoc de capital de comunicacions

172

A tall d’exemple, vegeu la
Directiva 2002/21/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 7 de març, relativa a un marc
regulador comú de les xarxes i els
serveis de comunicacions electròniques; la Directiva 2002/19/
CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 7 de març, relativa a
l’accés a les xarxes electròniques
i recursos associats; i la Directiva 2002/77/CE de la Comissió,
de 16 de setembre, relativa a la
competència en els mercats de
xarxes i serveis de comunicacions
electròniques.

173

S’entén per servei universal,
el conjunt definitiu de serveis
la prestació dels quals es garanteix a tots els usuaris finals
amb independència de la seva
localització geogràfica, amb una
qualitat determinada i a un preu
assequible. Per a més informació,
consultau la secció segona de la
Llei 32/2003.

174

Sobre la influència de la regulació en el mercat de telecomunicacions, vegeu Hodge i Weeks (2006).
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Gràfic 4.26
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per càpita s’hagi duplicat àmpliament al llarg
de les gairebé dues dècades considerades i, de
l’altra, que la dotació per habitant (131,3%)
s’hagi erigit, juntament amb Navarra (135,7%),
en la més elevada de l’Estat, tot i que el diferencial respecte de la mitjana nacional s’ha anat
escurçant progressivament (148,9%, 1987).
Sens dubte, el sector de les telecomunicacions
segueix palesant un recorregut ampli a llarg termini, sustentat no només pel creixement esperat de la demanda sinó també per les innovacions escomeses pel sector, que prometen xarxes
més potents, flexibles i pràcticament ubiqües,
gràcies a la disponibilitat de les tecnologies
sense fils. Aquestes noves capacitats són les
que donen suport als tres eixos sobre els quals
pivotarà l’evolució de les telecomunicacions a
mitjà termini:
La convergència, permetrà que una única xarxa de telecomunicacions (New Generation Network, NGN) suporti les diferents tecnologies
(veu fixa i mòbil, dades, televisió, etc.), fet que

farà possible la distribució de la informació en
el moment i el lloc adequats a través d’infraestructures fixes i sense fils. Val a dir que, mentre que els dispositius mòbils convergiran en el
telèfon, els diferents dispositius multimèdia de
mida superior (televisió, ordinador, DVD, DVR,
cinema domèstic, etc.) convergiran en un sol
equip connectat a la xarxa, circumstància que
oferirà un ampli ventall d’oportunitats per a la
distribució a les llars d’informació personalitzada d’elevada qualitat.
La mobilitat, s’impulsarà notablement a través de la creixent utilització de les xarxes Wi-Fi,
tant a la llar com als llocs públics, i, alhora, de
la substitució dels telèfons mòbils tradicionals
per altres amb connexió d’alta velocitat, UMTS
o HSPDA, tendència que aproparà l’experiència
d’accés a la Internet mòbil a la fixa. La mobilitat
es complementarà amb serveis geolocalitzats
que tendran en compte criteris geogràfics a
l’hora de proporcionar la informació requerida
i, al mateix temps, adoptaran una perspectiva
més àmplia d’acord amb la convergència es-
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Gràfic 4.27

Evolució de l’estoc de
capital de comunicacions
per càpita de les Balears,
1987-2004
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mentada i la personalització i contextualització
dels serveis.
La versatilitat, permetrà gaudir d’equipaments
capaços de combinar les capacitats fins aleshores repartides entre diferents terminals (telèfon
mòbil, reproductor d’MP3, càmera digital,
consoles de videojocs, etc.), els quals disposaran, a més, d’una autonomia major, pantalles
amb més definició i accés a altres tipus de tecnologies sense fils (Wi-Fi i Bluetooth).
Així doncs, l’activitat turística s’insereix en un
escenari en el qual la dotació d’infraestructures de telecomunicacions cobra un protagonisme especial d’acord amb la multiplicitat de
reptes i oportunitats que deriven dels serveis
que són susceptibles de sustentar. El cert és
que el procés de transformació en què es troba immers el sector turístic a nivell global és
semblant al descrit per al mercat de les telecomunicacions, per tal com aquest darrer l’indueix. I és que l’avanç tecnològic, en general,
i el de les infraestructures de telecomunica-

cions, en particular, ha contribuït a modificar
els patrons que tradicionalment havien regit el
mercat turístic, tant des del punt de vista de
la demanda –atès que el turista accedeix més
fàcilment a una gran quantitat d’informació,
ostenta unes majors expectatives i decideix organitzar el viatge de manera independent–,175
com de l’oferta –d’acord amb la rapidesa amb
la qual es duen a terme els processos de desintermediació i, alhora, de reintermediació,
amb noves propostes de valor basades en els
continguts generats pels usuaris mateixos–.176
Tot plegat contribueix, seguint els preceptes
generals d’Anderson (2006), a l’aparició de
nous nínxols de mercat (per ex., viatges per a
esportistes, persones grans, grups, etc.), per
bé que la tecnologia provoca, al mateix temps,
una reducció de les barreres d’entrada del sector, tant pel que fa als nous agents com a les
noves destinacions.
D’acord amb les circumstàncies apuntades,
l’èxit de la destinació o de l’operador turístic
rau condicionat a la capacitat d’evolucionar

175
Per a més informació, consultau l’epígraf 2.2.1.2. Organització
del viatge, a la part segona de
l’obra.

176

Sobre aquesta qüestió podeu
consultar l’epígraf 2.2.4.4. Intermediació i comercialització, a la
part segona de l’obra.

1987 1988 1
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cap a una gestió eficient en costos i, sobretot,
centrada en el client, que, en darrera instància,
permeti transformar la cadena de valor des de
la generació de la demanda fins a l’entrega del
servei. Així doncs, no es pot obviar que:
Les noves xarxes convergents permetran gestionar els diferents canals de comunicació
amb el client d’una manera més eficient. Així,
la visió de la destinació o de l’operador obtenguda pel turista serà homogènia independentment del canal d’accés, fet que farà possible
canalitzar cada reposició de continguts als diferents entorns d’acord amb la conveniència
de l’usuari o de l’estratègia de distribució del
producte o servei.
La capacitat de distribució dels continguts
multimèdia oferiran la possibilitat de millorar
l’experiència turística des del moment de la
compra fins al de la prestació del servei i, per
tant, contribuiran positivament a la satisfacció
del turista i a la seva fidelització.

La gestió eficient dels canals, combinada amb
les possibilitats de desenvolupar nous serveis
en entorns de mobilitat i la distribució de continguts digitals, permetrà cobrir per complet
el cicle de valor del client. Així doncs, diferents
agents perfectament coordinats podran oferir
als clients una experiència turística personalitzada a través de canals innovadors que permetin aportar valor a cadascun dels punts de
contacte. La informació generada s’estendrà a
tots els agents de la cadena de valor, els quals
necessitaran estar connectats a la xarxa per enviar i rebre aquesta informació en el moment
adequat i en el format requerit per cada mitjà.
En aquest context, les Balears parteixen d’una
posició certament favorable, sobretot si es
pren en compte que els mercats emissors que
expliquen la major part dels fluxos turístics
arribats a les illes es manifesten especialment
receptius a l’ús dels serveis basats en les telecomunicacions. Així, Alemanya i el Regne Unit
se situen, segons la informació d’Eurostat re-

Figura 4.2
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ferida a l’any 2006, part damunt de la mitjana
de la UME pel que fa a l’ús freqüent d’equipaments informàtics (61%, ambdós) i Internet
(69% i 66%, respectivament), la disponibilitat
de connexió de banda ampla (34% i 44%, respectivament), la subscripció de telefonia mòbil per cada cent habitants (104 i 115, respectivament) i l’ús de la xarxa per accedir a serveis
relacionats amb els viatges i l’allotjament turístic (41% i 47%, respectivament).
Paral·lelament, el teixit empresarial de l’arxipèlag se situa, segons les dades de l’INE,
part damunt de bona part de les destinacions
competidores espanyoles en termes del percentatge d’empreses del sector serveis que fan
ús de la tecnologia orientada a la gestió de la
informació del client (31,4%) i que ofereixen
continguts multimèdia en diferents idiomes
(62,2%), resultats que posen en relleu un clar
enfocament envers el client final i la necessitat
de personalitzar l’experiència dels turistes potencials. No obstant això, les mateixes dades
revelen que l’empresariat terciari de les illes es
va quedant enrere pel que fa a la connectivitat
de banda ampla (97,2%), sobretot si s’atén el
segment d’empreses que disposen d’una velocitat de connexió superior als dos megabytes
per segon (34,7%). Aquest resultat afecta la
capacitat de les empreses per generar i distribuir continguts multimèdia als diferents punts
de contacte amb el turista, qüestió que, com
s’ha assenyalat anteriorment, s’erigirà en un
dels temes clau per enriquir l’experiència turística al llarg de tot el cicle de valor i, consegüentment, per competir adequadament en
l’entorn global.
Tot plegat assenyala la necessitat que els operadors turístics de les Balears incrementin el seu nivell de palanquejament en les noves infraestructures de telecomunicacions per poder gestionar
un negoci cada vegada més global i en el qual

l’expansió geogràfica promet constituir una de
les principals vies de creixement. En cas contrari,
fet que actualment representa una oportunitat,
tant per a la generació de demanda com per a la
fidelització de la demanda existent, podria convertir-se en un desavantatge competitiu gens menyspreable. I és que les empreses i destinacions
que no disposin d’una dotació d’infraestructures
de telecomunicacions adequada veuran afectat
el seu posicionament, ja que no podran desenvolupar les capacitats necessàries per oferir els
serveis requerits pels nous viatgers.
Per afrontar els reptes que deriven de l’evolució
de les tecnologies de les telecomunicacions i de
la seva internalització per part del sector turístic
és fonamental articular una col·laboració estreta entre l’esfera pública i la privada. El fet que
les administracions públiques actuïn com a prestadores de múltiples serveis que afecten l’activitat turística les converteix en socis naturals del
sector privat pel que fa a la tasca de configurar
diversos productes i experiències que s’integren
a la destinació. En aquesta línia, la col·laboració
publicoprivada és indispensable per compartir
i coordinar l’ús de les telecomunicacions amb
l’ànim de posar a la disposició del turista els
diferents productes i serveis d’acord amb el seu
perfil, localització i context. Específicament, la
intervenció del sector públic resulta especialment rellevant en els dos àmbits següents:
La provisió de les infraestructures bàsiques per
incrementar la cobertura fixa i sense fils a les
zones d’alta afluència turística i promoure’n la
seva competència en la prestació de serveis als
visitants. Respecte d’aquesta qüestió és necessari abordar aspectes com (1) la problemàtica creada envers el desplegament d’antenes, circumstància que, sens dubte, pot arribar a inhibir el
desenvolupament de nous serveis de mobilitat; i
(2) les possibilitats d’articular un servei de connectivitat Wi-Fi interoperable en recintes tancats
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Gràfic 4.28
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(hotels, bars, etc.) i oberts (museus, barri antic,
etc.) que oferiria un valor afegit al viatger que vol
o necessita estar connectat i, alhora, habilitaria
els agents per proporcionar informació i serveis
als turistes durant la seva estada.
La capacitació tecnològica de les pimes i micropimes, estructures empresarials que la major
part de les vegades no adopten les noves tecnologies amb la mateixa facilitat i rapidesa que els
segments d’empreses de major dimensió. Segons diversos estudis, les causes d’aquest recel
s’assimilen al desconeixement inicial de les noves
tecnologies, l’aplicació al negoci, la manca d’informació i la desconfiança cap al sector TIC si no
s’han obtengut solucions vàlides en resposta a
les seves pròpies necessitats (Gaptel, 2004).
Així les coses, sembla impossible que el sector
turístic balear pugui defugir el procés de transformació que suposa l’extensió de les infraestructures de telecomunicacions, per tal com el
principal condicionant a mitjà i a llarg termini
rau en la capacitat d’oferir al mercat els serveis
que sustenten. En aquest sentit, tal com assenyalen Sevrani i Elmazi (2008), s’espera que la
competència en el mercat turístic ‘electrònic’ es
caracteritzi pels esforços que els diferents agents
esmerçaran a explotar la tecnologia disponible
amb l’ànim de millorar l’eficiència dels processos interns –per, d’aquesta manera, incrementar la productivitat– i, alhora, la gestió de la
relació amb els clients –i, assegurar, per tant, la
quota de mercat–. Per això, és important que
les Balears, com a destinació turística, disposin
de les infraestructures, però també de l’acumulació de coneixement necessària, per enfrontar
un procés permanent d’adopció i utilització
efectiva dels desenvolupaments esdevenguts
en matèria de telecomunicacions, conscients,
però, que en aquest context la principal palanca d’actuació se centra, en darrera instància, en
l’augment de la percepció de valor.

301

4.3.3. Sanitat
Les infraestructures i els serveis sanitaris constitueixen, seguint Grönroos (1994), un exemple
paradigmàtic dels elements auxiliars o de suport que faciliten la prestació del servei turístic.
En aquest sentit, l’atenció sanitària dispensada
als visitants permet cobrir aspectes essencials
de l’experiència turística, alhora que augmenta
el valor del producte i les possibilitats de diferenciar-lo enfront de les destinacions competidores, tot tenint en compte que, en darrera instància, influeix en les percepcions sobre el servei
i la satisfacció final del turista.
Així doncs, els recursos sanitaris compleixen,
com també la resta d’infraestructures i serveis
públics, un paper important en la satisfacció de
les necessitats dels turistes i de la societat receptora (Kotler et al., 2003), atès que duen associats
tota una sèrie d’implicacions respecte del perfil
dels turistes atrets i la comunitat local, per tal
com, a llarg termini, poden acabar condicionant
els interessos i el benestar de visitants i residents
(Bigné et al., 2000). I és que la salut, més enllà
de ser un aspecte clau en la vida de les persones,
constitueix, des del punt de vista agregat d’una
població que ocupa una àrea geogràfica concreta, un indicador vàlid del grau de desenvolupament i benestar assolit que, en tot cas, esdevé un
factor condicionant per a un visitant potencial
a l’hora d’elegir una destinació turística determinada. D’acord amb aquesta darrera qüestió,
bona part dels organismes i de les institucions
internacionals incorporen la dimensió sanitària
–juntament amb altres aspectes relacionats com
ara la seguretat alimentària i la higiene– als indicadors i a les anàlisis que articulen al voltant de
la competitivitat turística.177
En aquest context, la informació estadística disponible178 permet assenyalar que l’estoc de capital públic en matèria sanitària de les Balears

177

Per a més informació, consultau WEF (2007 i 2008).

178
Dades extretes de les sèries
El stock de capital en España y su
distribución territorial (1964-2002)
elaborades per l’IVIE i publicades
per la Fundació BBVA.
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ha experimentat durant el període 1987-2000
un notable creixement que, en termes reals,
es xifra en un 72,8%. Aquest resultat suposa una ampliació mitjana de la capitalització
sanitària pública del 5,6% anual, percentatge
que supera els registres referits al conjunt de
l’Estat (4,5%). Val a dir, no obstant això, que
el ritme d’avanç de l’estoc de capital sanitari
ha estat inferior al presentat per l’estoc públic
total (7,8%), circumstància que s’explica, en
bona part, arran del descens real acumulat al
llarg del període temporal esmentat pels fluxos
d’inversió canalitzats a l’àmbit sanitari (-20,4%
vs 31,2%, total). Tot plegat ha permès, emperò,
que la dotació de recursos sanitaris per càpita
s’hagi mantengut a l’arxipèlag part damunt de
la mitjana espanyola (111,1%, 1987-2000), fet
especialment rellevant si es pren en compte el
nivell relativament inferior que ostenta la dotació pública total per habitant respecte dels
registres estatals (75,7%, 1987-2000) i la magnitud de l’augment poblacional acumulat a les
illes (20,8% vs 4,6%, Espanya).

En qualsevol cas, la materialització de la inversió
pública en l’àmbit sanitari i, consegüentment,
la disponibilitat de recursos, s’ha instrumentat
d’acord amb les transformacions i ampliacions
successives que ha experimentat el desenvolupament normatiu en aquest àmbit. Així, val a
dir que, d’entrada, és necessari circumscriure
el sistema sanitari balear a la configuració de
l’espanyol, basat en els mecanismes de protecció
del Sistema de Seguretat Social, articulat arran
de la Llei de bases de la Seguretat Social, de 28
de desembre de 1963, i el Decret 2065/1974, de
30 de maig, pel qual s’aprova la Llei general de
la Seguretat Social i es modifiquen i amplien les
prestacions d’assistència sanitària. Posteriorment, la Llei general de sanitat, de 14 d’abril de
1986, permet crear l’anomenat Sistema Nacional de Salut i dotar de forma i contingut el concepte de servei sanitari públic que ha de prestar
l’Estat. Així mateix, l’any 1989, l’ampliació de
la previsió constitucional relacionada amb la
protecció de la salut dels ciutadans deriva en
l’assumpció estatal de gairebé la totalitat del
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finançament sanitari públic a través del sistema
impositiu ordinari, mentre que la cobertura sanitària de la Seguretat Social s’universalitza.
En aquest escenari, l’any 1981 s’inicia, d’acord
amb el principi de descentralització territorial, el traspàs de competències en matèria
d’assistència sanitària de la Seguretat Social,
procés al qual les Balears, juntament amb les
nou comunitats autònomes de règim comú
que restaven pendents de completar el procés
descentralitzador, s’adhereixen l’any 2001, mitjançant l’aprovació del Reial decret 1478/2001,
de 27 de desembre, sobre el traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les funcions i serveis de l’Institut Nacional de la Salut.
A partir d’aquest moment, l’assumpció de les
competències culmina amb l’aprovació de la
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes
Balears, normativa que, en el marc de la Llei general de sanitat de 1986, regula l’ordenació i els
serveis sanitaris a les illes, alhora que assumeix
l’acreditació de qualsevol iniciativa, sia pública
o privada, en matèria sanitària. El Servei de Salut de les Illes Balears (d’ara endavant, Ib-salut)
rep la responsabilitat, doncs, de gestionar de
manera unitària i integrada els centres dependents, el desenvolupament de programes i el
concert amb els ens privats per a la prestació de
serveis sanitaris en determinades situacions.
Des del punt de vista de la universalització de
la sanitat, el sistema públic de les Balears acull
el dret a l’assistència d’una població que l’any
2006, amb data 1 de gener, ha superat per primer
cop el milió d’habitants i que, respecte de vint
anys enrere, ha acumulat un augment del 47,2%.
De l’any 2001 ençà, la targeta sanitària individual (TSI) –mecanisme que acredita el dret al
servei tant del titular com dels seus beneficiaris,
independentment de l’edat– s’ha incrementat
un 28,2%, fins a assolir un total d’1.031.586 targetes en vigor. Part d’aquesta dinàmica s’explica

arran de l’ampliació de la població resident
d’acord amb l’arribada d’intensos fluxos migratoris, tendència que ha situat part damunt del
15% la proporció de titulars de TSI amb nacionalitat estrangera, tres quartes parts dels quals
procedeixen de països no comunitaris. En tot
cas, cal assenyalar que sota aquest esquema els
turistes i altres col·lectius que efectuen estades
temporalment limitades a les illes també són
beneficiaris del dret a l’assistència sanitària, fet
que amplia el nombre d’usuaris potencials del
servei de salut balear.
Tot i l’augment de la demanda, els usuaris de
les Balears efectuen una valoració positiva del
sistema sanitari, atès que, segons el baròmetre del Ministeri de Sanitat i Consum referit a
l’any 2006, la majoria considera que funciona
bé a pesar que ha de menester alguns canvis
(49,6%) o que funciona bastant bé (25,6%),
enfront dels que pensen que requereix canvis
fonamentals (18,2%) o fins i tot que cal refer-lo
(3%). No obstant això, malgrat que la percepció a les illes és relativament més positiva que la
manifestada a nivell nacional, el percentatge de
població que reconeix que s’inclina per una assistència privada és superior a la mitjana espanyola, tant pel que fa a l’atenció primària
(46,9% vs 34,5%, Espanya) i les urgències (36,9%
vs 30,5%, Espanya) com a l’atenció especialitzada (55,6% vs 45,6%, Espanya) i als ingressos
hospitalaris (46,4% vs 33%, Espanya). Així mateix, l’enquesta nacional de salut assenyala, pel
que fa a l’any 2006, que el 25% de la població
de les Balears es decanta per una cobertura sanitària mixta, resultat que supera l’obtengut pel
conjunt nacional (13,2%).
Actualment, l’ordenació del sistema sanitari
balear s’articula a través de la fragmentació
territorial en àrees sanitàries, sectors sanitaris
i zones bàsiques de salut, cadascun dels quals
es configura com a punt de referència per a la
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La classificació dels centres
atén la seva activitat principal i
inclou tant els centres públics
com els privats benèfics amb els
quals l’Administració ha establert
convenis.

180
Dades extretes del catàleg
nacional d’hospitals del Ministeri
de Sanitat i Consum, referides a
l’any 2007.
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dotació d’infraestructures sanitàries i el seu finançament associat. D’aquesta manera, l’àrea
de salut constitueix la divisió més bàsica per
a l’aplicació de les prestacions del sistema, la
gestió dels centres i serveis sanitaris i el desenvolupament de programes de salut i prevenció
de malalties, tasques per a les quals disposa,
com a mínim, d’un hospital públic, que permet garantir el servei d’atenció especialitzada.
Alhora, les àrees de salut s’organitzen a través
de l’establiment de sectors sanitaris, els quals
constitueixen les estructures funcionals que
coordinen els recursos de les zones bàsiques
de salut. Els requeriments, en aquest nivell, se
centren en la dotació mínima d’un centre de
salut per zona bàsica, estructura física i funcional on es duen a terme les activitats pròpies
de l’atenció primària. Val a dir, en tot cas, que
la xarxa d’infraestructures i recursos sanitaris,
establerta essencialment al voltant dels àmbits
de l’atenció primària i l’atenció especialitzada,
s’ha ampliat considerablement al llarg de les
dues darreres dècades d’acord amb l’increment
poblacional esdevengut i el desenvolupament
normatiu esmentat anteriorment.
Així les coses, l’atenció primària, principal porta d’entrada als serveis sanitaris juntament amb
l’assistència d’urgències, es duu a terme a les
Balears a través d’un total de 49 centres de salut i 102 unitats bàsiques de salut, estructures,
aquestes darreres, que tot i ostentar un nivell
funcional inferior als primers, permeten acostar l’atenció sanitària a les zones amb nuclis de
població reduïts. Addicionalment, es disposa
de 29 punts d’atenció continuada i tres serveis
d’urgències per garantir la cobertura fora de la
jornada ordinària, mentre que l’assistència es
complementa amb els serveis oferts a través de
19 unitats d’atenció a la dona, 18 unitats de
fisioteràpia i 10 unitats de salut mental. Respecte dels darrers vint anys, la xarxa d’atenció
primària ha quadruplicat el nombre de punts

assistencials (230, 2006 vs 58, 1987), tendència
que s’explica sobretot arran de la reconversió
dels consultoris dels anys vuitanta i que, en tot
cas, ha permès apropar els serveis bàsics de salut al lloc de residència dels pacients i, així mateix, ha contribuït a alleugerir la pressió sobre
els serveis d’urgència hospitalària.
Mentrestant, l’atenció especialitzada, responsable dels mitjans tècnics i humans de diagnòstic, tractament i rehabilitació que d’acord amb
les seves característiques no poden ser prestats
per l’atenció primària, s’articula a través de la
xarxa integrada per set hospitals d’àrea sanitària (4, Mallorca; 1, Menorca; 2, Pitiüses), un
centre amb finalitat específica (Hospital Psiquiàtric) i cinc centres d’atenció sociosanitària.179
Val a dir que al llarg de les dues darreres dècades la dotació d’infraestructures s’ha anat ampliant amb la creació de la Fundació Hospital
de Manacor (1997) i l’Hospital de Son Llàtzer
(2001), mentre que, en el marc del pla autonòmic d’infraestructures sanitàries 2004-2010,
han obert les portes les noves instal·lacions de
l’Hospital comarcal d’Inca, l’Hospital general
Mateu Orfila i l’Hospital de Formentera, alhora
que s’ha iniciat la construcció del nou Hospital
Universitari a Son Espases.
Prenent en compte la totalitat dels centres en
funcionament, el nombre de llits públics instal·
lats a les Balears ascendeix a 2.416, xifra que,
una vegada descomptat l’efecte de l’Hospital
Psiquiàtric arran del canvi d’orientació terapèutica, palesa un augment del 18,5% durant
el període 1989-2007.180 No obstant això, la ràtio de 2,2 llits per cada mil habitants se situa,
d’acord amb la intensitat de l’augment poblacional, part davall de la registrada a les darreries
de la dècada dels vuitanta (3,2 llits/1.000 hab.,
1989), fet que l’allunya de la mitjana europea
(5,9 llits/1.000 hab., 2005) i, sobretot, de l’estàndard d’entre vuit i deu llits per cada mil ha-
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bitants recomanat per l’Organització Mundial
de la Salut. Cal assenyalar que la ràtio de la capacitat hospitalària relativa de les Balears augmenta fins a un total de 3,5 llits per cada mil
habitants si s’afegeixen els 1.301 llits oferts pels
hospitals privats de les illes.
Quant a la dotació de recursos tecnològics disponibles a la xarxa pública d’hospitals,181 mesurada a partir del nombre mitjà d’habitants
que correspon a cada equipament, les Balears
presenten certs avantatges en els casos de les
sales de raigs X (17.769 vs 20.508, Espanya),
les màquines d’hemodiàlisi (11.451 vs 19.023,
Espanya) i d’altres que, com els equips de litotrícia renal o mixta i les bombes de cobalt,
malgrat que només n’hi ha una sola unitat,
cobreixen un nombre d’habitants (1.030.650,
població total) inferior a la mitjana nacional
(1.458.088 i 1.329.433, respectivament). Mentrestant, la dotació és relativament menor pel
que fa als equips de TAC (147.236 vs 129.968,
Espanya) i, sobretot, d’altres que representen
les tecnologies més avançades. En aquest sen-

tit, existeix un seguit d’equipaments que comptabilitzen un total de dues unitats a la sanitat
pública, fet que els assigna a cadascun la meitat de la població (515.325, 2006), enfront dels
que s’obtenen a nivell nacional en els casos dels
dispositius de gammacàmara (291.618), ressonància nuclear magnètica (342.430), angiografia digital (389.661), sales d’hemodinàmica
(370.498) i acceleradors lineals (443.144).
Complementàriament, els recursos humans disponibles, comptabilitzats a través dels registres
de personal sanitari col·legiat,182 posen en relleu
la disponibilitat per cada cent mil habitants de
421,4 metges i 496,7 diplomats en infermeria,
xifres, ambdues, que d’acord amb el dèficit
estructural que les illes assumeixen en aquests
termes se situen part davall de les obtengudes a
nivell nacional (449,3 i 524,5, respectivament).
En aquest mateix sentit, les xifres relatives als
professionals de l’atenció primària, publicades
pel Ministeri de Sanitat i Consum,183 palesen
que les Balears són la comunitat autònoma on
les ràtios de pressió, mesurades segons el nom-

181

Dades extretes de l’Estadística
de establecimientos sanitarios en
régimen de internado del Ministeri
de Sanitat i Consum, referides a
l’any 2006.

182

Dades extretes de l’Estadística
de profesionales sanitarios colegiados
de l’INE, referides a l’any 2006.

183

Dades extretes del Sistema
d’Informació d’Atenció Primària
(SIAP) del Ministeri de Sanitat i
Consum, referides a l’any 2006.
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Metges de família

Quadre 4.14

Assignació de TSI
als professionals sanitaris
de l’atenció primària, 2006

Pediatres

Infermers

Andalusia

1.429

1.127

1.771

Aragó

1.235

1.001

1.487

Astúries

1.541

775

1.543

Balears

1.859

1.181

2.110

Canàries

1.604

1.013

1.763

Cantàbria

1.371

1.007

1.540

920

879

1.153

Castella i Lleó
Castella-la Manxa

1.266

1.495

1.421

Catalunya

1.610

1.110

1.563

Com. Valenciana

1.597

1.036

1.601

Extremadura

1.214

981

1.239

Galícia

1.395

982

1.799

La Rioja

1.343

1.153

1.575

Madrid

1.648

1.055

2.003

Múrcia

1.686

1.188

2.063

Navarra

1.433

952

1.437

País Basc

1.756

909

1.817

Espanya

1.466

1.065

1.652

* Dades expressades en nombre de TSI per cada professional
Font: Ministeri de Sanitat i Consum

184

Dades extretes de l’Estadística
de indicadores hospitalarios de l’INE,
referides a l’any 2005.

bre de TSI assignades a cada efectiu, sobre els
metges de família (1.859 vs 1.426, Espanya),
pediatres (1.137 vs 1.039, Espanya) i infermers
(2.083 vs 1.650, Espanya), assoleixen els valors
més elevats de l’Estat.

experimentat per la dotació relativa d’efectius
sanitaris respecte de deu anys enrere, moment
en què les ràtios balears (26,5, metges; 63,1,
infermers) se situaven part davall de les espanyoles (34,8, metges; 80,1, infermers).

No obstant això, cal assenyalar que la disponibilitat de recursos humans en l’àmbit de l’atenció
especialitzada posa en relleu una situació més
positiva per a les illes, atès que, segons les darreres dades disponibles,184 s’obtenen ràtios per
cada cent llits hospitalaris sensiblement superiors a les del conjunt nacional, tant pel que fa
al personal mèdic (56,7 vs 56,6, Espanya) com
d’infermeria (128,1 vs 105,7, Espanya). Val a
dir que la magnitud de l’augment de personal,
juntament amb el relativament escàs avanç dels
llits hospitalaris, expliquen el notable increment

Sigui el que sigui, l’oferta i la demanda de recursos sovint mantenen un entramat de relacions complexes, al voltant de les quals s’ha
generat una àmplia literatura que assumeix
l’existència d’una identitat entre necessitat i ús
(Wright, 1998). El cas és que, en certa manera, les diferències entre l’oferta sanitària d’una
i altra àrea geogràfica expliquen part de les divergències de salut observades entre els individus (González i Barber, 2006), atès que sembla
acceptada l’existència d’una correlació positiva
entre ambdues magnituds, per tal com una ma-
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jor i millor oferta de serveis no només facilita
l’accés sinó que l’incentiva.
A les Balears, l’anàlisi dels principals indicadors
de prestació de serveis hospitalaris palesa una
demanda assistencial superior a la mitjana nacional pel que fa a les xifres per cada mil habitants de les altes hospitalàries (130,6 vs 104,5,
Espanya), les operacions quirúrgiques (107,9
vs 95,5, Espanya), els actes d’urgències (747,7
vs 559,7, Espanya) i altres activitats, com ara les
referides als estudis de radiodiagnòstic (978,5
vs 842,3, Espanya) i les biòpsies (65,2 vs 62,2,
Espanya). Val a dir que aquests resultats evidencien una pressió superior a la suportada per
altres comunitats autònomes que, com Galícia
(92,3, operacions; 493, urgències) i Extremadura (80,3, operacions; 484, urgències), presenten els percentatges de població més gran de
seixanta-cinc anys més elevats de l’Estat (21,3%
i 19,1%, respectivament vs 13,7%, Balears).
En aquest marc, és necessari assenyalar que el
sistema sanitari balear assumeix, més enllà de la

població resident, la demanda addicional que
es deriva d’un important flux turístic i, en menor mesura, de les migracions estacionals per
qüestions laborals, col·lectius, ambdós, que requereixen, algunes vegades, atencions específiques. No s’ha d’oblidar, en aquest sentit, que la
càrrega demogràfica real de l’arxipèlag excedeix
prop d’una cinquena part la població empadronada, fet que s’accentua durant la temporada alta turística (51,3%, 2006) i assoleix el seu
màxim el mes d’agost (60,9%, 2006).185 Així mateix, cal tenir present, tot i no constituir un fenomen realment estès a les Balears, l’existència
de l’anomenat ‘turisme sanitari’, segment de
mercat en el qual la motivació principal del visitant, a més de gaudir dels atractius turístics
essencials, consisteix a utilitzar els serveis sanitaris de la destinació.
En termes generals, tant els turistes com la
població no empadronada demanen assistència per al diagnòstic i tractament de problemes aguts de salut, per accidents o per
l’agreujament de problemes crònics durant

185

Per a més informació, consultau l’epígraf 4.2.2.1. Evolució de
la càrrega demogràfica.
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La targeta sanitària europea,
proposada l’any 2002 per iniciativa espanyola al Consell Europeu
de Barcelona, va ser creada a
través de les Decisions 189, 190 i
191, de 18 de juny de 2003, de la
Comissió Administrativa per a la
Seguretat Social dels Treballadors
Migrants (CASSTM), tot i que
no ha estat implantada fins
l’1 de juny de 2004, amb un període transitori d’adopció fins al
31 de desembre de 2005. La targeta sanitària neix amb l’objectiu
d’agilitzar tant l’accés als serveis
sanitaris com el seu reembossament, motiu pel qual deroga
l’emplenament dels diferents
formularis vigents fins aleshores
(E 110, E 111, E 111B, E119 i
E 128). Així, únicament resta en
vigor el formulari E 112, necessari
en el cas de l’atenció programada.
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l’estada, motiu pel qual les portes d’entrada al
sistema sanitari més freqüents són els serveis
d’urgències dels hospitals, públics i privats, els
punts d’atenció continuada o els centres mèdics
privats i, així mateix, l’atenció pública urgent
prestada a través del 061. En aquest sentit, la
xarxa d’equipaments sanitaris, tant pel que fa
a l’atenció primària com especialitzada, dóna
cobertura als nuclis turístics de l’arxipèlag amb
la finalitat de facilitar l’accessibilitat de la població visitant a, almenys, un punt assistencial
bàsic proper a la residència temporal –com ara
una unitat bàsica de salut o un centre mèdic
privat– i d’organitzar serveis de reforç durant
els mesos de més afluència turística, juntament
amb serveis d’intermediació lingüística i cultural que afavoresquin la prestació del servei sanitari a la població estrangera.

l’assistència pública prestada a pacients que resideixen a altres indrets de l’Estat és sufragada per
l’administració de la comunitat d’origen, mentre
que, en el cas d’estrangers, el cost de l’acte sanitari és satisfet pel sistema de sanitat pública del
país de procedència, sempre que es disposi de la
targeta sanitària europea –en el cas dels ciutadans de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic
Europeu–186 o existesqui un conveni internacional
que en prevegi la cobertura –en el cas d’estrangers
no comunitaris–. Val a dir, així mateix, que en el
cas dels pacients que disposen d’una assegurança privada que cobreix l’assistència en viatge,
és aquesta la que es fa càrrec de les factures generades, mentre que els pacients que es troben
fora de les situacions anteriors assumeixen personalment les despeses sanitàries derivades de la
seva assistència a les illes.

Amb tot, des del punt de vista de les infraestructures i els recursos disponibles, la distribució geogràfica i l’estacionalitat de la població
no resident genera importants externalitats
d’oferta i demanda, fruit de la major pressió
assistencial. En aquest sentit, atès que el sistema està configurat sobre la base de la població
resident, l’atenció a pacients no adscrits comporta un augment en les taxes de freqüentació,
l’alteració de l’activitat diària i una sobrecàrrega dels recursos que és difícil de predir quantitativament. Totes aquestes qüestions poden
acabar derivant en una situació de congestió
i de dèficit, no només assistencial sinó també
d’infraestructures, fet que, en darrera instància, podria comprometre la qualitat de la prestació sanitària.

En aquest sentit, la recuperació de les despeses
ocasionades arran de l’assistència a pacients
derivats d’altres comunitats autònomes i als
pacients procedents d’altres països que pertanyen a l’Espai Econòmic Europeu o que disposen d’un conveni bilateral en aquesta matèria
s’articula a través del Fons de cohesió sanitària. Aquest instrument es va crear l’any 2001
a partir de la formulació de la Llei 21/2001, de
23 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de
règim comú i ciutats amb estatuts d’autonomia.
La seva regulació es va instrumentar, inicialment, d’acord amb el Reial decret 1247/2002,
de 3 de desembre, disposició revisada pel Reial
decret 1207/2006, de 20 d’octubre, pel qual es
regula la gestió del Fons de cohesió sanitària.

Des d’un punt de vista financer, l’obertura del
sistema sanitari a totes les persones presents
a l’arxipèlag obliga a la gestió de les despeses
generades d’acord amb la normativa que regula la prestació de serveis sanitaris en territoris diferents al de residència. En aquest sentit,

D’acord amb la liquidació del fons esmentat, les Balears han rebut l’any 2006 un total de 3.103.111 euros per la compensació
als desplaçats a càrrec d’altres estats (turistes), quantia que representa el 13% dels re-
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cursos distribuïts per aquest concepte i que,
en qualsevol cas, és inferior al percebut per
altres regions turístiques com les Canàries
(38,8%) i la Comunitat Valenciana (29,5%).
Pel que fa a la dotació destinada a compensar l’assistència als pacients derivats d’altres
comunitats autònomes,187 la liquidació efectuada a partir del saldo resultant entre les
factures sanitàries generades a altres regions
pels residents a l’arxipèlag i viceversa, no ha
assignat cap quantia al sistema sanitari de les
illes i, finalment, ha estat repartit entre cinc
regions espanyoles (Madrid, 70,3%; Catalunya 17,4%; Cantàbria, 8,5%; Comunitat Valenciana, 2,1%; Andalusia, 1,6%). Així les coses,
tant l’assignació del fons com el procediment
mitjançant el qual es determina, constitueixen
qüestions que s’afegeixen al debat sobre el finançament ordinari de la despesa sanitària.

ces que durant els darrers anys han intensificat
notablement la demanda i, per tant, la pressió
sobre els recursos, necessita plantejar-se tota
una sèrie de canvis organitzatius i dels models
de gestió a diferents nivells que, amb la vocació de maximitzar les ràtios d’eficiència, no només garantesquin una cobertura completa i de
qualitat als residents sinó que, a més, des del
punt de vista turístic, permetin diferenciar les
illes de les destinacions competidores per tal de
situar-les en el mapa de serveis avançats i consolidar-les com a regió exportadora de serveis
sanitaris. Es tracta, doncs, d’assumir un compromís entre interessos turístics i sanitaris que
aprofundesqui en els fonaments de la situació
actual i que, per tant, es preocupi d’identificar
els fluxos que li són propis, l’atenció mèdica
que demanen els turistes i les condicions de la
seva estada, entre altres elements.

Sigui el que sigui, un sistema sanitari que, com
el balear, es troba sotmès a un conjunt de for-

La consecució d’aquest objectiu suggereix
l’establiment de mecanismes i instàncies de

Total compensació

Compensació pacients
espanyols desplaçats

1.623.988

1.228.687

Astúries

10.329

0

10.329

Balears

3.103.111

0

3.103.111

Andalusia

Compensació pacients a càrrec
d’altres estats (turistes)
395.301

Canàries

9.221.021

0

9.221.021

Cantàbria

6.604.675

6.425.147

179.528

Catalunya

13.126.451

13.126.451

0

8.558.675

1.547.727

7.010.948

Com. Valenciana
Extremadura

422.155

0

422.155

Galícia

1.761.342

0

1.761.342

Madrid

52.911.179

52.911.179

0

Múrcia

1.690.538

0

1.690.538

99.033.464

75.239.191

23.794.273

Total

* Dades en euros corrents
Font: Ministeri de Sanitat i Consum
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Les comunitats autònomes de
Navarra i el País Basc estan excloses d’aquest repartiment, atès que
perceben aquestes quanties a través
dels contingents corresponents.

Quadre 4.15

Distribució del fons
de cohesió sanitària,
2006
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coordinació entre els sectors vinculats amb la
salut i el turisme, de manera que sigui factible:

ment, que permetin assegurar l’accessibilitat i la
qualitat de l’atenció proporcionada al turista.

Realitzar activitats mancomunades que incorporin esquemes de corresponsabilitat i cofinançament.

Aprofitar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en tots els àmbits de la sanitat
–des dels procediments quirúrgics fins als aparells de diagnòstic, sense oblidar els aspectes
organitzatius i de gestió del sistema– i ampliar
les possibilitats de prevenció, atenció, curació i
seguiment, de manera que es faciliti la consecució dels objectius del sistema sanitari.

Integrar els directoris d’institucions, organismes, agències i serveis amb la capacitat tècnica i financera reconeguda en l’àmbit de la
salut i el turisme.
Promoure l’elaboració i la publicació de documents sobre salut i turisme i editar informació
actualitzada sobre requeriments i recomanacions per a la cura de la salut del viatger.
Impulsar en les institucions d’ensenyament superior la inclusió dels aspectes relacionats amb
el sector turístic i la salut als plans d’estudi i
programes acadèmics, així com el plantejament
de cursos i formació especialitzada.
Articular investigacions sobre els serveis sanitaris prestats amb la finalitat d’avaluar l’efecte
del turisme tant des del punt de vista de la salut de la població local com de la demanda i
utilització dels serveis públics i privats en els
centres turístics.
Proporcionar informació als turistes i als intermediaris turístics sobre el sistema sanitari,
les disposicions sanitàries vigents i la disponibilitat de serveis mèdics, públics i privats.
Identificar i revisar els serveis oferts i la infraestructura disponible per atendre la salut del
viatger a les zones turístiques.
Reforçar els serveis públics per atendre els visitants, prevenció i urgències incloses, d’acord amb
el concert d’accions amb els serveis mèdics públics i privats, així com amb sistemes de finança-

Reforçar la vigilància epidemiològica i el control específic de les malalties més rellevants a
les zones turístiques, així com les normes per a
la higiene i el maneig dels aliments, incloses les
relatives a la inspecció sanitària.

4.3.4. Patrimoni i equipaments
culturals
El patrimoni cultural –entès com el conjunt de
manifestacions culturals materials o immaterials que una societat hereta, interpreta, dota
de significat, s’apropia, gaudeix, transforma i
transmet (Pizano, 2006)– teixeix un especial entramat de relacions amb el turisme. No en va,
la literatura en matèria turística desenvolupada al llarg de les dues darreres dècades reconeix que el patrimoni històric i cultural d’una
destinació turística, juntament amb la dotació
d’equipaments que l’exploten i les activitats que
s’hi duen a terme, constitueix un dels recursos
turístics més importants (Herrero, 2000), fet
que l’erigeix en un dels factors condicionants de
la competitivitat turística a mitjà i a llarg termini (Ritchie i Crouch, 2000; Dwyer i Kim, 2003;
World Economic Forum, 2008). Des d’aquesta
perspectiva, el turisme no és aliè a la tendència
actual que considera que, en un món globalitzat, les diferències a escala nacional o regional
en estructures econòmiques, valors, cultures,
institucions i història contribueixen profunda-
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ment a l’èxit competitiu, atès que els avantatges
en aquest àmbit es creen i mantenen mitjançant
un procés altament localitzat (Porter, 1991).
Així mateix, cal tenir en compte que les relacions entre cultura i turisme palesen sovint un
caràcter bidireccional, per tal com l’interès per
la cultura com a valor d’ús turístic constitueix,
la major part de les vegades, el motor que hi ha
al darrere de la declaració de patrimoni de moltes zones i de la conservació dels béns culturals,
circumstància que, al seu torn, influeix positivament en la sostenibilitat de la destinació. Respecte d’aquesta darrera qüestió, la UNTWO,
en el marc del programa ambiental de les Nacions Unides (UNEP), situa la riquesa cultural
en el centre d’un dels dotze objectius principals
que s’han de tenir en compte per garantir un
desenvolupament sostenible del turisme. En
aquest sentit, es considera necessari que les estratègies i polítiques plantejades promoguin el
respecte i la millora del patrimoni històric, així
com l’autenticitat de la cultura, les tradicions i
els trets més distintius de la població receptora
(UNWTO, 1995).
En aquest marc, no és gens estrany, doncs, que
el patrimoni cultural s’hagi integrat progressivament a les agendes de les principals institucions
internacionals encarregades tant de la gestió
turística com cultural. Així les coses, d’ençà que
l’any 1976 la Carta de turisme cultural adoptada
pel Consell Internacional de Monuments i Llocs
Historicoartístics (ICOMOS) reconegué l’efecte
positiu del turisme sobre la conservació d’aquest
tipus d’emplaçaments i previngué, alhora, de la
necessitat de controlar-ne l’explotació i la massificació, altres organismes com la UNWTO
(1995) i la UNESCO (1972) han contribuït a la
protecció i difusió dels elements patrimonials
mitjançant diferents programes de desenvolupament del turisme sostenible i de la proclamació
de béns com a patrimoni de la humanitat.

A les Balears, l’atenció institucional al patrimoni
i la dimensió cultural del turisme és relativament
recent, segurament perquè com assenyalen alguns estudis (Seguí i Florit, 1992), la supremacia
del turisme de masses, centrat prioritàriament
en l’oferta de sol i platja, ha dificultat l’entrada
de l’àmbit cultural en el discurs de les institucions en matèria turística fins ben avançada la dècada dels noranta. No obstant això, durant els
darrers quinze anys, la confluència de diversos
factors, com ara el debat envers l’esgotament
del model turístic vigent, la presa de consciència envers els preceptes de sostenibilitat –que,
més enllà de l’esfera ambiental, s’estenen cap a
qüestions de tipus social i econòmic– i l’embranzida del marc normatiu autonòmic arran de l’assumpció de bona part de les competències en
matèria cultural,188 han permès posar en relleu
la importància dels elements culturals per a la
continuïtat del turisme a les illes i altres elements
específics relacionats amb l’ús de l’espai insular i
la desestacionalització de l’activitat.
En aquest sentit, la protecció i la recuperació
del patrimoni va experimentar un notable impuls arran de l’aprovació de la Llei 12/1998,
de 21 de desembre, de patrimoni històric de
les Illes Balears, per tal com estableix el règim
autonòmic de protecció dels béns mobles i
immobles integrants del patrimoni històric a
través de les categories de béns d’interès cultural i béns catalogats. Així doncs, l’existència
d’un inventari de béns protegits i, per tant,
objecte de conservació, foment, investigació i
difusió per part de les institucions competents,
juntament amb l’adhesió d’Espanya l’any 1986
a la Unió Europea, ha facilitat la disposició de
fons públics per a la recuperació i reconstrucció del patrimoni històric balear, si bé cal tenir
en compte que la millora de la seva quantitat
i qualitat no assegura que s’hagin dotat d’una
orientació turística ni que s’hagin promocionat
adequadament en aquest àmbit.
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Tal com disposa la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la
qual s’aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
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Llei 6/1994, de 13 de desembre, sobre l’atribució de competències als consells insulars en
matèria de patrimoni històric,
promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de
llibres i esports.
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Particularment, els recursos patrimonials de
l’arxipèlag protegits sota la figura de béns
d’interès cultural (BIC), que poder ser tant de
gestió pública com privada, presenten un elevat
atractiu potencial des d’un punt de vista turístic, tot i que, malauradament, una bona part
no disposen dels elements necessaris per ser visitats. D’acord amb la informació proporcionada pel Ministeri de Cultura, les Balears comptabilitzen un total de 3.040 béns protegits, xifra
que s’ha ampliat considerablement d’ençà que
l’any 1994 es traspassaren les competències en
matèria de patrimoni històric a les administracions insulars.189 D’aquesta manera, les illes palesen una ràtio de 295 BIC per cada cent mil
habitants, xifra que se situa a força distància de
la mitjana nacional (45,2 BIC/100.000 hab.) i
que encapçala el rànquing autonòmic.

Alhora, la declaració de BIC inclou a la categoria de conjunts històrics un seguit d’agrupacions
homogènies de construccions urbanes o rurals
que com un tot palesen un especial interès, si
bé individualment cadascuna de les parts no
ostenta un valor rellevant. Entre aquests, que

Nombre de BIC

BIC/100.000 hab.

Andalusia

3.963

49

Balears

3.040

295

Catalunya

2.599

36

Navarra

1.693

279

Castella i Lleó

1.352

53

Com. Valenciana

1.328

27

Madrid

Quadre 4.16

Béns d’Interès Cultural
(BIC) per comunitats
autònomes, 2006

Pel que fa al tipus de béns, pràcticament la totalitat del patrimoni protegit fa referència a béns
immobles (98,8%), concretament als adscrits a
la categoria de monuments (94,8%), d’entre els
quals destaquen com a més representatius la
Seu de Mallorca, el Castell de Bellver, el Palau
de l’Almudaina, el talaiot de ses Païses i el teatre
romà de Pollentia, a Mallorca; el poblat de Torralba d’en Salort i la resta d’elements que integren la xarxa Menorca Monumental; i la Torre
del Pirata de Sant Josep de sa Talaia, a Eivissa.

1.007

17

Canàries

956

47

Múrcia

806

58

Aragó

769

59

Castella-la Manxa

751

38

Galícia

669

24

País Basc

376

18

Cantàbria

305

53

Astúries

304

28

Extremadura

294

27

La Rioja

158

51

Espanya

20.472

45

Font: Ministeri de Cultura
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representen l’1,1% del catàleg de béns immobles protegits, es troben els conjunts històrics
de Palma, Ciutadella i Eivissa i d’altres localitzats en entorns municipals de grandària inferior, com ara les estacions de ferrocarril a Sóller i a Inca, la Reial Cartoixa de Valldemossa
i les seves rodalies o el poblat de Balafia. Així
mateix, es contempla la catalogació de zones
arqueològiques, que representen el 3,3% dels
immobles emparats i acullen el recinte arqueològic de la ciutat romana de Pollentia, el poblat emmurallat de Talatí de Dalt, el jaciment
arqueològic sa Caleta i la necròpolis púnica del
Puig des Molins, aquestes dues darreres inserides en la declaració del conjunt «Eivissa, Biodiversitat i Cultura», Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO l’any 1999.
Addicionalment, cal assenyalar el creixent interès demostrat envers la conservació del patrimoni cultural intangible, sobretot arran de la
signatura per part de la UNESCO, l’any 2003
a París, de la convenció per a la salvaguarda
del patrimoni cultural immaterial. En aquest
sentit, s’entenen objecte de protecció els usos,
representacions, expressions, coneixements
i tècniques que les comunitats, grups i individus reconeixen com a part integrant del seu
patrimoni cultural, entre les quals s’inclouen
les tradicions i expressions orals, les arts de
l’espectacle, els usos socials, rituals i actes festius, els coneixements i usos relacionats amb la
natura i l’univers, com també les tècniques artístiques tradicionals.
En aquest marc, la recuperació de les fires i
mercats ofereix la possibilitat de disposar d’un
element d’atracció addicional tant de la població turística com resident. A les Balears es
poden distingir, seguint Serra (2007), tres tipus
diferents de manifestacions: (1) les tradicionals, titulars d’un valor històric i cultural elevat,
atès que se celebren des de l’edat mitjana, per

bé que amb el pas del temps han perdut elements i, alhora, n’han incorporat de nous (per
ex., les fires de Sineu, Llucmajor i Inca); (2) les
sectorials o fires de mostres, iniciades durant
la dècada dels setanta i amb una importància
creixent durant les dues darreres dècades (per
ex., la fira agrícola de Manacor, les fires des
Mercadal i d’Eivissa, Baleart i les mostres de
cuina); i (3) les temàtiques, creades més recentment arran d’iniciatives locals i amb la gastronomia com a eix principal (per ex., del caragol
a Sant Jordi, de la llampuga a Cala Rajada, del
dolç a Esporles, de l’oli o el gerret a Sóller). Així
mateix, els cicles festius anuals més representatius de la cultura de l’arxipèlag contribueixen
a donar a conèixer activitats de llarga tradició,
com és el cas de les festes de Sant Joan a Ciutadella, la de moros i cristians a Pollença i Sóller,
la dels romans i cartaginesos a Sant Antoni de
Portmany, les de Gràcia de Maó o el ball dels
cossiers a Algaida i Montuïri.
Mentrestant, pel que fa als equipaments culturals, el cert és que, si bé l’inventari regional s’ha
ampliat considerablement al llarg de les dues
darreres dècades, no sempre s’ha considerat
la dimensió turística d’una manera adequada.
En el cas dels museus, el Ministeri de Cultura
comptabilitza a les Balears un total de 30 centres i col·leccions museogràfiques de titularitat pública, xifra que palesa una de les ràtios
per cent mil habitants més elevades de l’Estat
(2,13), només precedida per la de Castella i
Lleó (2,65), Castella-la Manxa (2,43) i la Comunitat Valenciana (2,29). Complementàriament, les illes disposen d’una oferta de caràcter privat integrada per un total de 32 centres
i col·leccions museogràfiques. En termes globals, els museus responen a una tipologia variada –amb una menció especial als dedicats a
l’art contemporani (13) i a l’arqueologia (10),
juntament amb els de caràcter general (11)–,
per bé que la gran majoria no gaudeixen d’un
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Gràfic 4.32

Distribució dels museus
i les col·leccions
museogràfiques de
les Balears per tipologia,
Art contemporani
2006

3,0 1,5
4,5
19,7

3,0 1,5
6,1

4,5

19,7

Art contemporani

Generalista

Generalista

Arqueologia

Arqueologia

Belles Arts

Belles Arts

Casa-museu

Casa-museu

Especialitzat

Especialitzat

Etnografia i antropologia
7,6

6,1
7,6
7,6

7,6
16,7
16,7

Etnografia i antropologiaArts decoratives
Arts decoratives

Història

Història

Ciències naturals i història natural
9,1

9,1

Denatural
lloc
Ciències naturals i història

9,1

De lloc

9,1

15,2
15,2

* Dades en percentatges respecte del total de museus
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades del Ministeri de Cultura

reconeixement turístic a l’altura d’importants
capitals europees i, per tant, palesen per se una
capacitat d’atracció reduïda.
Així mateix, l’inventari d’equipaments culturals
referit a l’any 2004 (Conselleria d’Educació i
Cultura i Fundació “Sa Nostra”, 2007) apunta
l’existència de 214 sales d’exposicions de titularitat pública o privada, xifra que supera un
20,9% el cens efectuat l’any 1999. En aquest
àmbit, bona part de les sales apareixen adscrites a centres culturals municipals i, per tant, es
dirigeixen a un públic majoritàriament local.
En l’esfera de les arts escèniques, les Balears disposen, seguint les dades del Ministeri de Cultura,
de 41 espais teatrals estables de caràcter públic i
7 sales de concerts, xifres que, relativitzades
d’acord amb la mida de la població, deriven en

la ràtio (4,7 equipaments/100.000 hab.) més elevada de l’Estat (3,1 equipaments/100.000 hab.).
No obstant això, aquestes instal·lacions, que es
complementen amb l’oferta de 23 espais privats,
no aporten a priori un valor afegit a la dimensió
cultural de l’oferta turística, atès que la major part
de la programació que s’hi duu a terme es dirigeix
fonamentalment al públic autòcton, sobretot pel
que fa a les representacions teatrals.
En aquest marc, més enllà de la proliferació
d’espais, la consolidació d’un turisme interessat en la realització d’activitats culturals
requereix, en primera instància, l’existència
d’una programació atractiva i estable que
exercesqui poder d’atracció i, alhora, es doni
a conèixer com a factor diferenciador de
l’oferta turística tradicional. D’acord amb
aquesta qüestió, destaca l’impuls donat als
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festivals que es duen a terme a les illes en diverses disciplines, sobretot en l’àmbit musical. Concretament, la proliferació d’espais i
certàmens ha donat lloc a una agenda anual
integrada per 29 esdeveniments musicals, entre els quals destaquen, especialment, el Festival de Pollença, el Festival Chopin de Valldemossa, el Festival Internacional de Música
de Deià i altres celebrats a Alcúdia, sa Pobla,
Cala Rajada, el Pla de Mallorca, Maó, Ciutadella, Eivissa i Formentera. Alhora, cal afegir
la realització de 15 festivals teatrals, com la
Fira de Teatre de Manacor, que després de
més d’una dècada de vigència s’ha convertit
en un referent local i, així mateix, nacional.
Amb tot, sembla que tant l’impuls donat a
la protecció d’elements patrimonials com
l’increment del nombre d’equipaments i activitats culturals, no han estat suficients per dinamitzar uns fluxos turístics que acudeixen a les
illes atrets fonamentalment per una oferta de sol
i platja. En aquest sentit, les Balears presenten,
com també succeeix a altres destinacions que
ofereixen un producte similar, un percentatge
de turistes estrangers que efectuen algun tipus
d’activitat cultural (50,7%) força inferior al de
comunitats autònomes com Astúries (75,1%),
Galícia (70,8%) i Andalusia (70,8%).190 I és que,
malgrat que les estadístiques oficials disponibles no permeten aprofundir en l’anàlisi de les
motivacions culturals dels turistes que arriben
a les illes, no sembla agosarat afirmar que la
major part de les activitats efectuades es limiten a la visita d’un reduït nombre d’elements
d’entre els més publicitats a les guies i fulls promocionals, sovint integrats en el programa oficial d’excursions turístiques comercialitzades a
través de les agències de viatges.
Actualment, les Balears, tot i que es troben
en un context favorable per a l’extensió de la
dimensió cultural del turisme, no aprofiten
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les oportunitats derivades de l’adopció de
les noves tecnologies –per tal com agilitzen
la difusió del producte turístic, com també la
comercialització dels elements que l’integren–
ni de la proliferació de les companyies aèries
de baix cost –que faciliten les connexions de
l’arxipèlag amb els principals mercats emissors
i, per tant, obren la possibilitat d’impulsar les
visites de curta durada o city breaks, modalitat
que gaudeix d’una gran acceptació a nivell internacional–. Respecte d’aquestes dues darreres qüestions, resulta flagrant que la presència
institucional a la xarxa es reduesqui a portals
web que són difícilment identificables en els
motors de cerca i que contenen un nombre
molt limitat de recursos i esdeveniments, els
quals sovint no són actualitzats puntualment i
no sempre ofereixen la possibilitat de compra
d’entrades en línia.
Així les coses, és essencial una planificació institucional que posi en valor els elements culturals existents i que, més enllà de la protecció
i el manteniment, aposti d’una manera clara
pel seu valor d’ús turístic, tot millorant especialment els mecanismes de difusió dirigits
als intermediaris turístics i també als visitants
individuals. Per això, sembla adient plantejar
tota una sèrie d’iniciatives perquè es duguin a
terme de manera coordinada entre les instàncies culturals i turístiques i que, fonamentalment, permetin:
Treballar en el reconeixement internacional de
les Balears com a territori d’interès cultural.
Incloure la perspectiva cultural en la programació turística, tractant sempre d’evitar la banalització de la cultura i el patrimoni en el procés de convertir-los en un producte turístic.
Diversificar els elements culturals inclosos en
les rutes turístiques organitzades.

190

Dades publicades pel Ministeri de Cultura d’acord amb l’explotació específica duita a terme
pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a través de l’Institut
d’Estudis Turístics, a partir de
tres operacions estadístiques que
pertanyen al Pla estadístic nacional (FAMILITUR, FRONTUR i
EGATUR).
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Nombre de turistes

Quadre 4.17

Turistes que realitzen
activitats culturals

% total turistesª

Catalunya

8.178

56,1

Andalusia

5.297

70,8

Balears

4.953

50,7

Canàries

3.255

33,9

Com. Valenciana

2.663

49,4

Madrid

2.468

63,8

Galícia

869

70,8

Castella-la Manxa

717

63,7

País Basc

652

64,2

Múrcia

251

43,5

Aragó

226

56,3

Cantàbria

220

68,5

Astúries

155

75,1

Castella i Lleó

144

58,2

Extremadura

133

61,6

Navarra

100

66,6

La Rioja

31

59,1

Espanya

30.312

53,8

ª Dades en percentatges respecte del total de turistes estrangers
Font: Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), IET

Incorporar elements museístics i interpretatius als recursos patrimonials de les illes amb la
finalitat de dotar-los d’atractiu per al turisme.
Millorar la senyalització i l’accés als elements
culturals d’interès públic.
Dotar de finançament suficient les mesures de
protecció patrimonial per poder oferir un producte de qualitat.
Potenciar la difusió internacional de les fires
i mercats, aprofitant-ne el caràcter cíclic i no
lligat a la temporada turística per fidelitzar el
turista i contribuir a l’allargament de la temporada turística.
Adoptar en la difusió i promoció de l’oferta
cultural una perspectiva més global i exhaustiva

que s’estengui més enllà dels esdeveniments purament lligats a l’àmbit institucional.
Aprofitar al màxim les oportunitats que es
deriven de les noves tecnologies en matèria de
promoció i comercialització.
Adaptar l’oferta turística, sobretot pel que fa
al segment d’allotjament, dels principals nuclis urbans de les illes per facilitar les estades
de curta durada que permeten materialitzar la
promoció de l’interès turisticocultural.
Formar els professionals del sector turístic
sobre els aspectes culturals de les Balears, de
forma que puguin contribuir a transmetre de
manera directa l’existència d’elements patrimonials d’interès.
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Amb tot, sembla clar que, des d’un punt de vista
estrictament turístic, el patrimoni històric i cultural de les Balears constitueix, actualment, una
eina cabdal tant per la diferenciació del producte –per tal com és susceptible d’aportar una dimensió addicional a l’oferta complementària–,
com per la diversificació del mercat –atès que
proposa la possibilitat de plantejar estratègies
de segmentació centrades en el subjecte cultural com una de les motivacions principals del
viatge–. Així mateix, des d’una perspectiva més
àmplia, el desplegament d’una actuació estratègica en matèria de cultura a les Balears resulta especialment rellevant, atès que les activitats
esmentades generen un conjunt d’externalitats
positives (capacitat d’aprenentatge, acumulació i gestió del coneixement, difusió de les innovacions, etc.) que contribueixen al creixement
a llarg termini, alhora que exerceixen un escàs
efecte depredador sobre el medi.
En tot cas, sembla que plantejar la gestió del
patrimoni històric i la cultura des d’un vessant

estrictament econòmic resulta extremadament
reduccionista enfront d’una realitat tan complexa, susceptible d’enfocar-se des d’altres posicions de caràcter més conservador que ponderin per damunt de tot el valor d’existència
dels elements culturals i les seves manifestacions. Des del punt de vista turístic s’aborda
sovint aquesta dualitat, atès que mentre que el
desenvolupament del turisme exerceix impactes culturals positius –ja que permet reforçar
els valors i tradicions regionals–, també pot
exercir-ne de negatius, sobretot si la comercialització turística d’una determinada dimensió cultural implica alterar-ne la naturalesa
(Crouch i Ritchie, 1999). Així doncs, sembla
que cal apel·lar a un enfocament sostenible
envers el patrimoni que postuli la conservació,
però també l’obertura a la societat, qüestió
aquesta darrera que no admet una explotació
arbitrària, però sí un intent d’aprofitar la font
d’ingressos derivada del seu gaudi per millorar-lo i garantir una repercussió positiva en la
població que viu al seu entorn.
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4 . 4 . C a p a cita t in n ova d or a
La innovació constitueix un dels factors més
rellevants per impulsar el creixement econòmic
d’un país o d’una regió i, consegüentment, per
garantir el benestar dels seus habitants. L’avanç
de les economies troba, per tant, un dels principals fonaments en el canvi tecnològic, atès que
fa emergir noves formes de producció, modifica
les possibilitats d’utilització dels recursos naturals, afavoreix l’extensió i diversificació de les
activitats productives i, alhora, influeix sobre la
capacitat competitiva del sistema econòmic, en
general, i de les empreses, en particular.
Aquesta perspectiva va ser adoptada, però sobretot formalitzada, per primer cop, per l’economista Joseph Alois Schumpeter a l’inici del
segle xx, qui afirmava que una economia avança
gràcies a les innovacions que engega l’empresari
mitjançant la creació de noves empreses, generalment amb el recurs al banquer que facilita el
crèdit (Schumpeter, 1983). D’aquesta manera,
l’empresari innovador amb èxit, quan obté beneficis, atreu darrera seu un eixam d’imitadors
que situen l’economia, després de sofrir fluctuacions, en una nova posició d’equilibri millor
que l’anterior, fet que implica, per tant, creixement econòmic.
En aquest context, dues de les qüestions més
interessants, però alhora més complexes, rauen
a fixar què s’entén per innovació i, consegüentment, a establir una metodologia sòlida per
mesurar-la i quantificar-la. Respecte de la primera qüestió, Schumpeter va destacar a la seva
pròpia definició l’estreta relació existent entre
innovació i invent, per bé que ambdós termes
no recullen exactament el mateix concepte. Les
innovacions impliquen, precisament, desenvolupar els invents, institucionalitzant noves formes de produir o introduint nous productes

i serveis en els mercats. Així, la innovació es
defineix actualment com la conversió d’idees
en nous productes, processos, serveis i formes d’organització que tenen èxit en el mercat,
impulsen la productivitat i, per tant, milloren
la competitivitat de les empreses i, en darrera
instància, garanteixen el creixement econòmic
d’un territori.
Respecte de la segona qüestió, són nombrosos
els organismes i les institucions internacionals
que han treballat durant les dues darreres dècades en l’establiment d’un marc conceptual i metodològic i, alhora, en el desenvolupament de
sistemes estadístics d’informació. No obstant
això, l’encara modesta disponibilitat d’indicadors en matèria d’innovació, sobretot a nivell
regional, rau en la relativa novetat de la presa de
consciència envers l’especial contribució que el
procés innovador exerceix sobre les economies,
però sobretot en el caràcter específic de la innovació. En aquest sentit, cal assenyalar la dificultat que sovint implica destriar què constitueix
vertaderament una innovació, determinar-ne
la naturalesa, mesurar-ne la magnitud i, consegüentment, l’impacte. Aquests interrogants
sorgeixen, sobretot, en el cas de les innovacions
no tecnològiques, les quals, generades i canalitzades pel coneixement mateix, es tradueixen
en nous processos organitzatius, noves eines de
gestió i noves formes de comercialització, totes
poc tangibles, almenys a priori.
Val a dir que aquest argument sovint excusa
el fet que la literatura aplicada a l’àmbit dels
serveis i, particularment, del turisme sigui més
aviat escassa, emparada en el seu caràcter més
recent i en la dificultat de mesurar i quantificar la capacitat innovadora. Seguint Sirilli i
Evangelista (1998), les principals característi-
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ques dels serveis, extrapolables a les activitats
turístiques, que tenen implicacions directes a
l’hora d’analitzar la capacitat d’innovació, fan
referència a: l’estreta relació entre la producció i el consum; la intangibilitat i contingut intensiu d’informació dels serveis prestats i dels
processos necessaris per proveir-los; el paper
fonamental del capital humà; i la importància dels factors organitzatius per a la gestió de
l’empresa, entre d’altres.
Tanmateix, la importància econòmica que els
serveis han anat acumulant al llarg de les darreres dècades, tant per l’aportació que efectuen en termes de creixement com de generació
d’ocupació, juntament amb l’evidència que
demostra que els serveis es basen de manera
creixent en el coneixement i són innovadors, ha
desembocat en el fet que els desenvolupaments
metodològics, normatius i estadístics de les institucions i organismes competents vagin adaptant la seva tasca a aquesta nova dimensió.
Així les coses, el Manual d’Oslo, redactat per
l’OCDE l’any 1992 amb la finalitat d’establir les
directrius per a la captació, generació i anàlisi de la informació relativa a la innovació a la
indústria manufacturera dels països membres,
ha ampliat a la darrera actualització, efectuada
l’any 2006, el seu abast als serveis, inclosos els
serveis públics com el de la sanitat i l’educació.
La Comissió Europea, al seu torn, reconeix a
l’edició de l’European Innovation Scoreboard 2007
la necessitat de superar el buit que existeix tant
en l’àmbit estadístic com de la política pública
europea en matèria d’innovació als serveis.
A nivell regional, el Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació de les Illes Balears 2005-2008 estipula, per primer cop, diverses àrees d’acció, entre
les quals el turisme encapçala la llista de prioritats. Aquest Pla reconeix la necessitat d’instrumentar activitats de R+D i altres actuacions
preferents relacionades amb la investigació i la

innovació, prioritàriament a les subàrees relacionades amb l’economia de l’activitat turística,
el patrimoni natural i cultural, la sostenibilitat,
la sociologia del turisme i els seus efectes, la
gestió ambiental de la destinació i l’aplicació
de TIC i altres noves tecnologies al sector.
Ningú no qüestiona, doncs, que la preponderància dels serveis suggereix que la millora
dels estàndards de vida europeus és susceptible de dependre en més alt grau de l’impuls
de la productivitat en l’àmbit de les activitats
terciàries que en el de la indústria manufacturera. Sens dubte, aquesta afirmació pren
a les Balears una rellevància especial, per tal
com les illes assumeixen el grau de terciarització més elevat de l’Estat. En aquesta esfera, el
turisme té un paper principal, motiu pel qual
és plausible afirmar, d’una banda, que l’evolució futura del sector depèn de la capacitat
innovadora, que ha d’aportar noves idees i
fer-les productives, i de l’altra, que la competitivitat futura de l’arxipèlag depèn de la
millora de la productivitat que s’assolesqui,
fonamentalment, al sector turístic mitjançant
una estratègia d’innovació continuada.
En aquest sentit, el context regional de la innovació té un paper fonamental en l’acompanyament i l’impuls dels processos innovadors
que ha d’escometre el sector turístic. No s’ha
d’oblidar que les activitats turístiques, com la
resta de serveis, són els principals usuaris de les
innovacions generades a la indústria (OCDE,
1995), mentre que, alhora, tenen una elevada capacitat de generar coneixement (OCDE,
1996). A les Balears, la inversió en innovació ha
estat tradicionalment escassa, fet que en gran
manera explica que les illes esdevenguin la comunitat autònoma que presenta el percentatge de despesa en R+D sobre el PIB més baix de
l’Estat (0,28%, 2006), el qual, malgrat haverse quadruplicat respecte del que es registrava
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vint anys enrere, suposa una quarta part de la
mitjana espanyola (1,20%) i menys d’una sisena
part de l’europea (1,84%).

191
Els indicadors contemplats per
la Comissió Europea fan referència a: (1) treballadors en l’àmbit
del coneixement, (2) aprenentatge permanent, (3) indústries
manufactureres de tecnologia
mitjana-alta, (4) serveis de tecnologia mitjana-alta, (5) despesa pública en R+D, (6) despesa privada
en R+D i (7) patents.

Al llarg de les dues darreres dècades, les Balears han assolit un nivell de renda superior al
de la mitjana de la UE-27, fet que, certament,
no ha derivat en una ampliació decidida dels
nivells d’innovació. Els resultats del Regional
Innovation Scoreboard 2006 –que calcula, per a
208 regions europees, un índex d’innovació
a través de la ponderació d’un conjunt de
set indicadors191 que es consideren bàsics per
garantir la capacitat innovadora en l’àmbit
nacional i comunitari–, situa les Balears a la
195a posició del rànquing amb la puntuació
més baixa de l’Estat, tot tenint en compte
que l’economia espanyola només supera la
mitjana registrada a Portugal i als països de
l’Europa de l’Est de més recent incorporació.
Així mateix, val a dir que bona part dels índexs d’innovació més elevats corresponen a
regions europees que registren nivells de ren-

da força similars al de les illes. Amb tot, les
Balears han experimentat durant els darrers
vint anys un malbaratament progressiu de la
productivitat que ha derivat en una pèrdua
de riquesa relativa i, consegüentment, en el
descens d’algunes posicions al rànquing de
riquesa per càpita regional.
En qualsevol cas, una de les particularitats que
es desprèn de l’anàlisi de la informació disponible en matèria d’inversió en R+D a les illes rau
en l’escassa aportació del sector privat. Així les
coses, les dades referides a l’any 2006 palesen
que l’empresariat balear va aportar el 19% de
la despesa efectuada en R+D, percentatge que,
força lluny del registre nacional (55,5%), només
supera el corresponent a Extremadura (18,1%)
i marca una clara distància amb el d’altres comunitats autònomes eminentment turístiques
com les Canàries (26,1%).
No obstant això, la informació referida a l’àmbit de les tecnologies de la informació i les co-
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municacions (TIC) palesa que el baix esforç en
R+D a les illes és parcialment compensat per la
puixança de la transferència tecnològica, que
precisament al món turístic s’ha manifestat
d’una manera explícita arran de la liberalització del mercat de les telecomunicacions i la generalització d’Internet.192 Així les coses, la ràtio
de capital TIC per ocupat se situa a les Balears
part damunt de la mitjana espanyola (110%,
2004), a pesar que el pes que ostenta sobre
el capital net productiu total s’ha anat escurçant al llarg de les dues darreres dècades (5,3%,
2004 vs 7,5%, 1987).
En aquest context, la capacitat innovadora desenvolupada pel sector turístic balear, des d’un
enfocament tecnològic, respon, com bona part
dels serveis, a un model de ‘cicle del producte invers’ (Reverse Product Cycle). Aquest model,
base empírica de la teoria d’innovació en serveis de Barras (1986), suposa que la primera
fase del procés innovador, contràriament al
que succeeix en l’àmbit industrial, se centra en

321

l’adopció d’una nova tecnologia que permet
millorar l’eficiència d’un procés existent i, consegüentment, la qualitat del servei finalment
prestat, que pot derivar, en darrera instància,
en la concepció d’un nou servei.
Així les coses, no és estrany observar que la capacitat innovadora en l’àmbit del turisme de les
Balears s’hagi orientat majorment cap al desplegament d’innovacions de caràcter incremental
–les quals, enfront de les innovacions radicals,
no suposen la creació d’un nou servei sinó que
se centren en la millora significativa d’un servei
existent– i de tipus no tecnològic –atès que les
millores tecnològiques s’introdueixen arran de
l’adopció de les tecnologies, fonamentalment
TIC, generades a altres sectors–. Aquestes innovacions han afectat, sobretot, els processos
i la comercialització –enfront del producte final
i dels aspectes organitzacionals de les empreses
que les apliquen– i s’han desenvolupat, principalment, als sectors de l’hoteleria i la intermediació turística.

192
Per a més informació, consultau el subapartat 3.1.2. Tecnologia i coneixement, a la part
tercera d’aquesta obra.
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Gràfic 4.35
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Els factors que majoritàriament han motivat
l’activitat innovadora duita a terme al sector
turístic balear fan referència, segons estudis recents (Jacob et al., 2004), a la satisfacció de les
necessitats dels clients, l’increment de la qualitat del servei, la millora de la imatge de l’empresa i l’impuls de la seva competitivitat. Val
a dir que l’interès manifestat en l’obtenció de
certificacions de qualitat i, en menor mesura,
en l’adopció de bones pràctiques ambientals,
sobretot a partir de la segona meitat de la dècada dels noranta en l’àmbit de l’hoteleria, ha
estat un dels elements que ha guiat part de les
decisions preses envers la introducció de nous
elements a la gestió i al servei prestat.
193

Per a més informació sobre
aquesta qüestió, consultau
l’apartat 4.1. Mercat de treball i
formació.

Mentrestant, els principals obstacles argüits
pel sector turístic balear a l’hora d’emprendre estratègies d’innovació (Jacob et al., 2004)
se circumscriuen, fonamentalment, a l’àmbit
dels recursos humans, juntament amb altres
aspectes laborals com la temporalitat i l’elevada rotació dels efectius que, en qualsevol
cas, dificulten la implantació de programes de

formació. En un segon pla, l’actuació de les
administracions públiques, el cost elevat de
desenvolupar novetats o millores i les reticències internes pròpies a les organitzacions són
els elements que completen bona part de les
barreres a la innovació turística.
Respecte de la primera de les qüestions, ben
coneguda és la predisposició del sector turístic balear a focalitzar el major volum de contractació en els segments de baixa qualificació,
fet al qual s’associen, principalment, els efectes
de l’herència històrica basada en l’acumulació
de coneixement a través de l’experiència, un
model turístic que ha anteposat, en certs segments, la quantitat part damunt de la qualitat
i el caràcter atomitzat del teixit empresarial.193
Així mateix, segons es desprèn dels estudis esmentats, la manca de personal especialitzat en
TIC a les empreses turístiques de les illes és un
fet extrapolable al conjunt de la realitat insular.
D’acord amb els resultats de les enquestes publicades per l’INE, només el 44% de les empreses de les Balears disposen de treballadors que
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utilitzen l’ordinador almenys un cop a la setmana (vs 49,2%, Espanya) i, alhora, únicament
el 6,4% de les empreses té personal contractat
especialitzat en TIC (vs 12%, Espanya). No s’ha
d’oblidar, en tot cas, que l’escassa preparació
tecnològica dels treballadors manté una relació
bidireccional amb el reduït nivell d’aplicació de
les noves tecnologies en l’àmbit empresarial, no
en va la manca de personal qualificat dificulta
la implantació de les TIC i, al mateix temps, la
seva baixa incorporació als processos productius no n’afavoreix l’aprenentatge informal.
Paral·lelament, sovint s’argüeix que l’elevada
presència d’empreses de reduïda dimensió coarta la capacitat innovadora del sector turístic
de les illes i, sobretot, limita la viabilitat de les
iniciatives que proposen la introducció de novetats significatives tant en l’àmbit de la gestió com de l’organització, la comercialització
i l’articulació de canvis en els serveis prestats.
En aquest sentit, nombrosos estudis referits a
l’àmbit del turisme –com ara Jacob et al. (2004),
Orfila-Sintes (2005) i Sundbo et al. (2007)–
obtenen evidències envers l’existència d’una relació positiva entre les innovacions efectuades i
la mida de l’empresa.
En qualsevol cas, els resultats de la tercera Community Innovation Survey palesen que el diferencial
d’innovació entre empreses de dimensió diversa que operen al sector serveis s’acusa especialment a França, Alemanya, Itàlia i Espanya,
mentre que als països nòrdics l’escletxa es retalla notablement. Cal no oblidar que el sector serveis arreu del món aglutina una major
quota d’empreses de dimensió reduïda enfront
d’altres sectors, com ara la indústria manufacturera (OCDE, 2005). Addicionalment, altres
estudis afirmen que la relació entre innovació
i mida de l’empresa és molt més dèbil que en
l’esfera industrial i suggereixen que les economies d’escala poden resultar menys rellevants

al sector terciari (Comissió Europea, 2004).
Sigui el que sigui, sembla evident que la mida
no és l’única dimensió que s’ha de contemplar
a l’hora d’analitzar el potencial innovador del
sector turístic, atenent, d’entrada, la marcada
heterogeneïtat d’activitats i, per tant, d’empreses que l’integren, juntament amb els diversos
models de gestió adoptables, com succeeix, a
tall d’exemple, al sector hoteler. Precisament,
respecte d’aquest sector, Orfila-Sintes (2005)
assenyala que els establiments que formen part
d’un grup empresarial presenten nivells d’innovació superiors als de caràcter independent.
Alhora, Jacob i Groizard (2007) argumenten la
importància de la transferència dels coneixements acumulats a les destinacions, principalment llatinoamericanes, que les cadenes hoteleres han efectuat a través de les operacions
d’expansió, i manifesten que els establiments
ubicats en aquestes localitzacions presenten
una capacitat innovadora més dinàmica que
els de la mateixa cadena que operen a les illes.
En aquest escenari, s’albiren tota una sèrie de
qüestions estratègiques necessàries per estimular la capacitat innovadora del sector turístic de
les illes amb la finalitat d’escometre iniciatives
viables –que puguin dur-se a terme a la pràctica–, eficients –tant en termes de la qualitat del
servei com de la compatibilitat amb l’estructura de costos–, alineades amb les prioritats
sectorials i regionals establertes en termes de
diferenciació, diversificació i sostenibilitat i,
sobretot, orientades a impulsar la competitivitat tant en l’àmbit empresarial com sectorial i,
consegüentment, regional.
Sigui el que sigui, fomentar la capacitat innovadora en l’àmbit empresarial suposa, en
primera instància, reconèixer que un dels aspectes essencials rau a equilibrar els costos i
els beneficis del procés innovador i, amb això,
mantenir i, fins i tot, engreixar la rendibilitat
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privada. Així les coses, els àmbits d’actuació
proposats a continuació tenen en comú l’objectiu d’impulsar les principals motivacions
i, alhora, minimitzar els obstacles que poc o
molt condicionen l’exercici de la capacitat innovadora al sector turístic balear:
Sistema científic: cal incrementar-ne l’efectivitat impulsant la despesa en R+D+i i la formació
d’investigadors, que alhora han d’augmentar la
presència, sobretot, al sector privat. Entenent
que el sistema científic constitueix la primera
peça del procés innovador, és indispensable
reduir l’anomenat ‘filtre del coneixement’, és a
dir, l’escletxa que es produeix entre el coneixement que té un valor comercial potencial i el
coneixement que realment es comercialitza. Per
aquest motiu, és necessari fomentar el rol de les
unitats d’intermediació, com ara les fundacions
universitat-empresa, per garantir la translació
del coneixement científic a l’àmbit empresarial,
en particular, i el seu aprofitament per part del
sistema econòmic i social, en general.
Política tecnològica: treballar, més enllà del
finançament públic de la investigació, en l’articulació i implantació dels instruments necessaris per transformar el coneixement en nous
processos i nous productes de mercat. Tan important és que la política tecnològica impulsi el
saber bàsic i la innovació com que difongui el
coneixement i la tecnologia. En aquest sentit, és
totalment necessari realitzar a priori una avaluació de les capacitats objectives de la gestió
del coneixement de les empreses i institucions
balears i, consegüentment, minimitzar els factors que disminueixen l’al·licient de l’empresariat turístic per invertir en R+D+i, els quals fan
referència, bàsicament, a la intangibilitat dels
resultats, l’elevat nivell de risc associat a la generació d’una innovació pionera i els elevats
costos que sovint només es compensen si diverses empreses els comparteixen.

Infraestructures i equipaments: l’articulació
del sistema científic i la instrumentació efectiva
de la política tecnològica necessita sustentarse en una dotació d’infraestructures suficient.
En aquest sentit, destaca la importància d’engreixar l’estoc de capital productiu tecnològic
regional i dotar les Balears d’una xarxa de telecomunicacions suficient i adequada a la realitat
turística de les illes.
Mercat laboral: augmentar el nivell de formació del capital humà. Disposar d’una població
activa qualificada –amb un elevat nivell d’educació superior, construïda sobre la base d’una
bona educació primària i secundària–, és clau
per garantir la capacitat sectorial de generar innovació i d’adoptar la generada a altres àmbits
de l’estructura productiva regional. Així mateix,
la formació del capital humà en matèria de
TIC i les noves tecnologies generalistes resulta
cabdal a l’hora d’introduir noves pràctiques o
canvis als processos i procediments de comercialització i prestació del servei turístic.
Esperit emprenedor: fomentar l’esperit emprenedor, juntament amb la presència d’institucions públiques d’investigació i entitats de
capital risc, pot influir en el perfil innovador
de les empreses turístiques. Les Balears s’han
caracteritzat històricament per un marcat caràcter emprenedor que ha derivat en una dinàmica de creació d’empreses i de generació
de treball autònom superior a la mitjana nacional. En l’àmbit turístic, el caràcter pioner de
les iniciatives empresarials duites a terme des
de l’inici del desenvolupament turístic és reconegut a nivell internacional, fet que posa en
relleu una capacitat d’innovació potencial que
no es pot malbaratar. En aquest sentit, l’experiència acumulada pel sector turístic al llarg
de les darreres dècades constitueix un bagatge
que cal capitalitzar i transformar en una font
d’innovació continuada.
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Cooperació empresarial: incentivar aliances
empresarials per establir estratègies tecnològiques conjuntes i d’innovació constant ofereix,
a més, la possibilitat de compartir costos, rendibilitzar els processos i, sobretot, establir una
estratègia d’innovació coherent amb la diversitat
d’activitats i unitats empresarials que integren la
prestació del servei turístic balear. Així mateix,
resulta cabdal la connexió del sector turístic amb
la resta de l’estructura productiva regional, de
manera que la transferència de coneixements i
tecnologia sigui factible en ambdues direccions.
Amb tot, cal no deixar de banda que el desenvolupament d’una intensa capacitat innovadora en l’àmbit turístic respon, fonamentalment, a l’imperatiu del mercat, que obliga a
escometre un procés d’adaptació contínua en

un entorn altament canviant. El nivell de desenvolupament regional assolit i la maduresa
del producte turístic mateix suggereixen que els
tradicionals avantatges comparatius en preus i
costos baixos ja no són suficients en un marc
de competència creixent. L’impuls i el manteniment ulterior de la competitivitat del turisme a
les Balears passa, doncs, pel plantejament de
noves idees, processos i serveis que responguin
a les preferències de la demanda, millorin l’eficiència de la gestió, siguin compatibles amb
l’estructura de costos i, per tant, viables en la
pràctica i que, així mateix, garantesquin la diferenciació de producte en un món globalitzat,
competitiu i interconnectat. L’estimulació de la
capacitat innovadora constitueix, per tant, un
important condicionant a mitjà i a llarg termini
del turisme a les Balears.
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4 . 5. E s t ru ct u r a j u r íd ica i m a rc in s t it uc iona l
La realitat actual de les Balears i l’evolució interna del seu teixit econòmic i social no pot explicar-se ni formular-se sense considerar la influència exercida pel marc jurídic i institucional. Des
de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de l’any
1983, les Balears han experimentat una profunda transformació institucional que ha anat
acompanyada de l’articulació, ràpida i progressiva, d’una organització política i autonòmica
que, paral·lela a la desenvolupada a altres comunitats, ha possibilitat una creixent descentralització i consolidació social de l’autonomia, per
bé que les normes generals de caràcter estatal
continuen sent aplicables, especialment en matèria civil, tributària i mercantil. Alhora, el procés
normatiu duit a terme al llarg de les dues darreres dècades ha integrat les exigències i recomanacions emeses per les institucions europees, les
quals, fonamentalment a través de l’aprovació
de directives, han establert els principis als quals
és necessari transposar les disposicions formulades als estats membres de la UE.
En aquest context, el traspàs de competències
i mitjans econòmics i humans, juntament amb
l’aprovació d’un gran nombre de lleis sobre un
ampli ventall de matèries relacionades de manera directa o indirecta amb el turisme, s’ha
erigit en un element cabdal per a l’articulació
i el desenvolupament d’aquesta activitat. Sens
dubte, la dimensió jurídica del turisme és significativament interdisciplinar i es projecta sobre
una pluralitat de branques del dret i d’institucions jurídiques. No obstant això, el corpus
de normes resultant està configurat per una
legislació certament atomitzada i, en alguns
casos, fins i tot confrontada, atesa la diversitat
d’orígens normatius i àmbits d’aplicació, com
també la rapidesa amb la qual s’han pretès regular des de l’esfera autonòmica cadascuna de

les matèries que afecten una activitat dotada
d’una centralitat tan elevada a les Balears com
és el turisme.
Consegüentment, l’assumpció de competències ha requerit l’articulació d’un sistema de normes per ordenar i distribuir les fonts públiques
de finançament que contribueixen decisivament
a configurar la dotació de béns i serveis públics
que, en major o menor grau, s’insereixen en la
prestació dels serveis turístics. Així mateix, la importància de l’entorn natural en la configuració
de l’arxipèlag com a destinació ha exigit una intervenció pública restrictiva respecte de l’ordenació territorial de l’activitat turística com a via
per preservar el paisatge i fer front al consum
abusiu de recursos naturals. Paral·lelament,
s’ha procedit a l’ordenació de les principals
activitats que integren l’oferta turística, per
bé que, sobretot, una bona part dels esforços
s’han centrat a regular les característiques dels
establiments d’allotjament i els serveis que s’hi
presten. Alhora, els aspectes que afecten particularment les persones físiques involucrades en
el fet turístic continuen en gran manera sotmesos a les disposicions generals d’àmbit estatal,
tant pel que fa als turistes –en termes de protecció com a consumidors i la normativa d’estrangeria relativa a les condicions d’entrada a
la destinació i als moviments de capitals–, com
als treballadors del sector turístic –en termes de
la regulació de les condicions laborals específiques de l’activitat i els acords assumits arran
dels processos de negociació col·lectiva.
Amb tot, cal assenyalar que, malgrat l’encert
de les institucions autonòmiques en la tasca
legislativa i executiva, el camí recorregut palesa
una manca de coordinació amb l’actuació estatal, com també entre els diferents nivells de
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l’administració autonòmica (i.e. Govern de les
Illes Balears i els consells insulars respectius),
circumstància que, algunes vegades, ha derivat
en la duplicitat de normatives o, per contra, en
l’absència de regulacions. Així doncs, no sempre
ha estat possible dur a terme la indispensable
verificació i control del compliment de les finalitat prefixades i que ha llastrat les sinergies entre
sector públic i privat necessàries per assolir graus
més elevats d’eficàcia i eficiència en la utilització dels recursos públics. Si, a més, a aquests
fets s’afegeix que les particularitats específiques
de cada moment posen en relleu un incessant
degoteig de qüestions que requereixen nous impulsos i horitzons, sembla que és necessari fer
possible una transformació que actuï a favor
dels principis de subsidiarietat, eficàcia i eficiència en la gestió de les polítiques públiques i en
l’acomodació de les institucions a les exigències
dels dinàmics processos de canvi tecnològic i espacial produïts. I més encara en un context com
l’actual, en el qual a les transformacions específiques de l’estructura balear d’oportunitats cal
sumar-hi els efectes que es deriven d’un món altament globalitzat i, per tant, cada vegada més
interdependent i integrat.
Així les coses, el bon govern de la regió i, particularment, de les seves àrees urbanes, l’oferta
d’infraestructures, la prestació de serveis i les
capacitats per gestionar amb eficàcia, assumeixen cada vegada més una importància més
decisiva pel que fa al creixement econòmic i la
localització empresarial de grans inversions.194
En aquest sentit, tot i que la influència d’aquests
factors pot ser dispar per als diferents sectors
econòmics (Luce, 1994; Dalenberg i Partridge,
1995), en l’àmbit del turisme s’accepta que la
dotació i la gestió dels equipaments i serveis
públics s’erigeixen en un component clau del
producte turístic, per tal com ostenten un elevat potencial diferenciador i condicionant de la
competitivitat a mitjà i a llarg termini.
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4.5.1. Sistema de finançament
i fiscalitat
La suficiència financera constitueix una premissa bàsica per al desenvolupament regional, per
tal com, lligada a una dotació potencial d’infraestructures i serveis públics, condiciona l’esdevenir de l’activitat econòmica i, en darrera instància, repercuteix en el benestar de la societat.
Des d’una òptica essencialment turística, si bé
resulta prou complex precisar una relació directa entre l’activitat i el nivell d’aprovisionament
públic, el cert és que, tal com reconeixen diversos estudis (Murphy et al., 2000; Monfort et al.,
2000), la dotació de béns i serveis públics s’integra en el producte turístic com un component
més, motiu pel qual és susceptible d’introduir
un cert grau de diferenciació –sobretot en el cas
de destinacions madures, com la balear– i, alhora, d’erigir-se en un dels factors condicionants
de la competitivitat a mitjà i a llarg termini.
Des d’aquest punt de vista, i tenint en compte que
les funcions del sector públic responen, fonamentalment, a l’assignació de recursos, la redistribució de la renda i l’estabilització macroeconòmica
(Musgrave, 1959), l’estructura jurídica i institucional assumeix un paper protagonista en la definició d’un sistema que ordeni i distribuesqui les
fonts de finançament disponibles d’acord amb
els principis de suficiència, solidaritat i corresponsabilitat. En l’àmbit autonòmic, el sistema
de finançament per a les comunitats autònomes
de règim comú s’ha articulat arran dels preceptes
articulats a: (1) la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes; (2) els plans quinquennals aprovats pel
Consell de Política Fiscal i Financera durant el període 1987-2001;195 i (3) la Llei 21/2001, de 27 de
desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals
i administratives del nou sistema de finançament
de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb Estatut d’autonomia.

194

Sobre aquesta qüestió, consultau Draper i Herce (1994),
Gramlich (1994), De la Fuente
(1996), Fisher (1997), Pereira i
Flores de Frutos (1999) i Castells
et al. (2005).

195
Concretament, el Consell de
Política Fiscal i Financera va instrumentar tres plans quinquennals de conformitat amb l’Acord
1/86, de 7 de novembre, referit al
període 1987-1991; l’Acord 1/92,
de 20 de gener, referit al període
1992-1996; i l’Acord 1/96, de 23
de setembre, referit al període
1997-2001.
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196

Sobre aquesta qüestió, consultau l’evolució de l’estoc de capital
públic per càpita de les Balears al
subapartat 3.1.6. Sector públic i
sector privat, a la part tercera de
l’obra.

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

Val a dir que, si bé els diferents sistemes presenten algunes diferències significatives, com també
imperfeccions patents en termes d’escassetat de
recursos, iniquitat, etc., el procés progressiu de
descentralització fiscal ha permès a les Balears
ampliar tant el nivell d’autonomia financera en
termes de la despesa gestionada i els ingressos
cedits, com la capacitat normativa atorgada
per a la creació de tributs propis. Alhora, cal
reconèixer que els canvis experimentats pel sistema al llarg dels darrers vint anys han impedit
que el principi d’eficiència, postulat per la teoria
del federalisme fiscal (Agúndez i Pedraja, 2003),
desplegàs tota la seva potencialitat, fet que ha
derivat en un estat de polèmica permanent compartit per les distintes comunitats autònomes.
Sens dubte, la preferència del sistema per l’statu
quo explica bona part d’aquesta situació, per
tal com ha limitat part de l’efecte esperat de la
constant introducció d’elements dinamitzadors
(ajust estructural dels ingressos tributaris, despesa equivalent, fons de compensació interterritorial, participació en els ingressos estatals,
etc.) i les modificacions efectuades arran de
la transferència dels serveis fonamentals com
l’educació i la sanitat. El respecte per l’statu
quo constitueix una restricció inicial per la qual
cap comunitat autònoma ha de percebre per a
cadascun dels blocs competencials establerts
(competències comunes, assistència sanitària i
serveis socials de la Seguretat Social) una quantitat de recursos inferior a la que li hauria correspost amb el sistema anterior.
Així doncs, tot i que el criteri esmentat es planteja, juntament amb altres instruments, amb
la finalitat última d’impulsar el principi de solidaritat, acaba erigint-se en un dels principals
factors condicionants dels resultats del sistema. No en va, aquesta restricció explica que les
comunitats autònomes amb una major dotació
d’infraestructures en el moment de l’assumpció

de les competències gaudesquin d’una situació
més favorable, mentre que aquelles comunitats
amb una menor dotació d’equipaments inicial
arrosseguin d’entrada un dèficit per fer front a
la prestació d’un nivell equivalent de servei.
Les Balears, incloses en aquest segon grup
d’autonomies, han palesat històricament una
dotació d’estoc de capital públic per càpita inferior a la mitjana espanyola,196 circumstància
atribuïble, essencialment, al nivell d’inversió assumit tant per l’Administració autonòmica com
central. Val a dir que, durant el darrer sexenni,
la situació no sembla que s’hagi corregit, atès
que, malgrat que les despeses en inversions reals
i transferències canalitzades per les institucions
d’àmbit autonòmic i local hagin augmentat
fins a superar la mitjana nacional durant diversos exercicis, les efectuades per l’Administració
central han sofert una progressiva caiguda que,
l’any 2006, les ha situat un 58,7% part davall de
la referida al conjunt de l’Estat.
Addicionalment, cal assenyalar que, en el marc
del sistema aplicat durant el període 1981-1986,
el traspàs de competències es va dur a terme
d’acord amb el criteri del cost efectiu, segons el
qual les administracions autonòmiques rebien el
cost suportat per l’Estat per a la prestació dels serveis en qüestió. De fet, no va ser fins a l’arribada
dels plans quinquennals que es va començar a
considerar la possibilitat de quantificar les necessitats específiques de despesa de cada comunitat sobre la base de la ponderació de diverses
variables (població, esforç fiscal, riquesa relativa,
superfície territorial, insularitat, etc.) previstes
inicialment a la Llei orgànica 8/1980. Amb tot, el
resultat de l’aplicació successiva dels plans quinquennals, malgrat articular distintes fórmules
d’assignació dels recursos i dotar de major rellevància els recursos propis, no va aconseguir corregir les disparitats autonòmiques, i n’és la prova
el fet que el finançament per càpita balear es va
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Gràfic 4.36

Evolució de la despesa
en inversions reals
i transferències per càpita
a les Balears, 2001-2006
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Posteriorment, el sistema actual, articulat a
través de la Llei 21/2001, ha establert les necessitats de finançament partint de la base que
totes les comunitats autònomes tenen transferit el mateix volum de competències. Sota
aquesta premissa, el repartiment dels recursos
assignats a cada bloc competencial es duu a
terme segons un conjunt de variables sociodemogràfiques i distributives (població i, específicament, població protegida i persones de més
de seixanta-cinc anys, en el cas de les competències sanitàries i de serveis socials, insularitat,
dispersió territorial i superfície), considerades
representatives de les necessitats de despesa de
cada comunitat d’acord amb els valors de l’any
1999, que es designa com a base.
Amb aquesta informació, el sistema determina
quants de recursos s’han de distribuir (o massa

de finançament), com s’ha de realitzar la distribució (segons les necessitats de finançament
estimades) i quins són els mitjans tributaris o
financers que han de cobrir les necessitats de
despesa de les comunitats autònomes de règim
comú. Mentre que les dues primeres qüestions
tenen una resposta concreta per a cadascun
dels tres blocs competencials considerats, la
tercera obté una resposta conjunta, per tal com
els recursos financers disponibles són fixats globalment per atendre les necessitats de finançament resultants de la integració de tots els blocs.
Així les coses, la diferència entre les necessitats
de finançament i els recursos tributaris disponibles determina, en valors de 1999, el signe i
l’import original del mecanisme equilibrador
de tancament del sistema, anomenat fons de
suficiència.197 Amb vocació de permanència,
el sistema possibilita la percepció de recursos
suplementaris per eliminar les divergències autonòmiques i garantir una prestació igualitària
dels serveis públics fonamentals a través de
l’establiment d’assignacions d’anivellament,198
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* Índex Espanya=100
** Les dades referides a l’Administració autonòmica i les corporacions locals, no disponibles per a l’any 2006, s’han elaborat a partir
dels pressupostos liquidats. Les dades referides a l’Administració central s’han elaborat a partir dels pressupostos aprovats i inclouen les inversions de l’Estat, els organismes autònoms, el sector públic empresarial i fundacional i altres organismes públics

situar entre un 15% i un 20% part davall de la mitjana durant el període 1987-2001 (Monasterio i
Suárez-Pandiello, 1998; Castells et al., 2005).

80

197
El fons de suficiència, que es
calcula per a cada comunitat
autònoma, és el resultat de la
diferència entre les necessitats de
finançament i el total de recursos
de naturalesa tributària, ambdues magnituds valorades a l’any
base. Vegeu els articles 15 i 16 de
la Llei 21/2001.
198

Les assignacions d’anivellament fan referència als recursos
suplementaris destinats a garantir una prestació dels serveis
públics fonamentals d’educació i
assistència sanitària sense grans
divergències entre les comunitats
autònomes. Les circumstàncies
que activen aquest mecanisme
consisteixen en l’augment anual
superior en tres punts percentuals a la mitjana nacional del
nombre d’alumnes d’ensenyament obligatori, en l’àmbit de la
sanitat, o de la població protegida ponderada segons l’edat, en
l’àmbit de la sanitat. Vegeu l’article 67 i la disposició addicional
primera de la Llei 21/2001.
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alhora que identifica altres instruments amb
la intenció d’assegurar un nivell equivalent de
servei independentment de la capacitat fiscal,
com ara el fons de riquesa relativa, el fons per
pal·liar l’escassa densitat de població i el fons
de compensació interterritorial, entre d’altres.

jors competències normatives a les comunitats
autònomes sobre alguns dels impostos cedits
anteriorment, com ara l’impost sobre la renda
de les persones físiques, l’impost de patrimoni,
l’impost de successions i donacions, etc. Amb
tot, la contribució de cadascuna de les fonts
de finançament s’ha vist alterada, atès que els
recursos derivats de la cessió total o parcial
dels tributs assoleixen una representativitat mitjana del 60,4% durant el període 2002-2006
(vs 30,4%, 1997-2001; 12,7%, 1992-1996).

Així mateix, el sistema actual ha ampliat el principi de corresponsabilitat fiscal amb la finalitat
de possibilitar el finançament de les noves competències assumides per les comunitats autònomes, principalment pel que fa a l’assistència
sanitària. D’una banda, en el moment de la
seva entrada en vigor es va acordar, com a novetat, la cessió parcial de l’impost del valor afegit (35%) i dels impostos especials de fabricació
sobre la cervesa, els productes intermedis, els
alcohols i begudes derivades, els hidrocarburs i
les labors de tabac (40%), a més de la cessió total dels impostos especials sobre l’electricitat,
determinats mitjans de transport i de l’impost
sobre les vendes al detall de determinats hidrocarburs. D’altra banda, es varen atribuir ma-

A les Balears, els recursos del sistema subjectes
a liquidació han ascendit l’any 2006 a un total
de 1.531,04 milions d’euros, quantia que deriva
dels ingressos tributaris pertinents (1.728,54 milions d’euros), la garantia d’assistència sanitària (14,01 milions d’euros) i, així mateix, la devolució als cabals públics en concepte de fons
de suficiència (-211,68 milions d’euros). Les
illes són, doncs, la única comunitat autònoma
que, juntament amb Madrid, assumeix un fons
de suficiència negatiu, si bé la importància re-
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lativa d’aquest instrument sobre els recursos liquidats és superior a l’arxipèlag (13,8% vs 1,9%,
Madrid). En termes per càpita, la liquidació evidencia per a les Balears una ràtio de 1.529,41 euros per habitant, xifra que s’erigeix en la més
reduïda del conjunt de comunitats autònomes
de règim comú, per tal com se situa un 22,2%
part davall de la mitjana i assoleix un diferencial
negatiu del 41% respecte d’Extremadura, territori que registra la quota més elevada. Aquest
resultat s’ha obtengut reiteradament des de
l’entrada en vigor del nou sistema, moment en
què la primera liquidació situà el finançament
per càpita balear (1.207,58 €) a la penúltima
posició del rànquing autonòmic (1.463,98 €),
alhora que, pel que fa al període 2002-2006,
s’acumula el creixement nominal més baix de
l’Estat (26,7% vs 34,2%, mitjana).

331

taxes afectes als serveis traspassats (17,54 milions d’euros) i dels tributs cedits totalment, tant
recaptats per la hisenda autonòmica (779,8 milions d’euros) com per l’Administració General
de l’Estat (111,41 milions d’euros). D’aquesta
manera, el rendiment definitiu del total de recursos del sistema ha assolit els 2.439,78 milions
d’euros, quantia que palesa una ràtio per càpita
(2.437,20 €/hab.) que se situa part davall de la mitjana (2.630,37 €/hab.) i només supera les referides
a la Comunitat Valenciana (2.405,57 €/hab.)
i les Canàries (2.399,96 €/hab.). Tot plegat ha
permès que la capacitat fiscal per càpita de l’arxipèlag, obtenguda arran dels tributs cedits amb
i sense capacitat normativa (2.634,66 €/hab.),
mantengui un diferencial positiu respecte de la
resta de territoris (142%).
En aquest marc, el sistema palesa certes debilitats que comprometen la suficiència financera
balear tant en termes estàtics –per tal com les
necessitats de finançament s’han determinat
d’acord amb una sèrie de variables i ponde-

Així mateix, la progressiva ampliació de l’autonomia financera i la capacitat normativa ha afegit
al finançament balear un total de 908,75 milions
d’euros, en concepte de la recaptació real de les
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199
L’increment anual del fons de
suficiència s’instrumenta, si és
positiu, a partir de l’evolució que
presenti l’ITE nacional (inclou la
recaptació estatal, excepte la susceptible de cessió a les comunitats
autònomes) respecte de l’any base,
mentre que si és negatiu, s’opta
per aplicar l’ITE regional (inclou
la recaptació efectuada en el territori de la comunitat autònoma en
concepte d’IRPF, IVA i dels impostos especials cedits parcialment),
si és que presenta un increment
major que l’ITE nacional.

200

Per a més informació, podeu
consultar les actes del Consell de
Política Fiscal i Financera relatives
a les sessions número 40, 48 i 59.

201

Per a més informació, consultau el subapartat 4.2.2. Població i
assentaments urbans.
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racions i no mitjançant anàlisis específiques–,
com dinàmics –atès que l’actualització del mecanisme de tancament del sistema s’efectua
d’acord amb l’índex d’ingressos tributaris,199
sense tenir en compte la variació experimentada per les variables sociodemogràfiques i distributives des de l’any base (1999), i únicament
se’n contempla la revisió en cas de canvis en les
competències o en els ingressos fiscals.
Respecte d’aquesta darrera qüestió, l’omissió
per part del sistema de l’increment poblacional
–més enllà de la resposta obtenguda en termes
de les assignacions d’anivellament–, constitueix
l’element que centra la major part del debat
generat a les comunitats de règim comú, en les
quals, com és el cas de les Balears, l’evolució
demogràfica experimentada durant el període
1999-2006 ha superat amb escreix la mitjana
nacional (21,8%, Balears vs 11,2%, Espanya). Així
les coses, nombroses autonomies, des de la convicció que aproximar-se tant com es pugui a la
càrrega demogràfica real és un factor clau per
determinar l’augment de les necessitats de despesa, han proposat no només la revisió de les
xifres padronals sinó també la inclusió d’altres
variables relatives a la població immigrant, la
població de zero a tres anys, la població resident no empadronada i la població en situació
d’exclusió social. Així mateix, s’ha sol·licitat la revisió de la ponderació atorgada a la població de
més de seixanta-cinc anys i, en altres àmbits, la
incorporació de paràmetres relatius als quilòmetres de costa, l’orografia, la conservació del medi
ambient i la dimensió dels nuclis urbans.200
I és que, en realitat, si es critica l’actual sistema
de finançament no és només per qüestionar els
resultats en matèria d’iniquitat o els nous recursos que hauria d’aportar l’Administració General
de l’Estat, sinó per posar en evidència l’escassa
adaptació del sistema a les necessitats individuals i col·lectives que té una societat moder-

na i desenvolupada com la balear. Per afrontar
aquesta situació, el diagnòstic efectuat pel Ministeri d’Economia i Hisenda assenyala que, una
vegada finalitzat el procés de traspàs de competències, l’Administració central no disposa del
marge de maniobra financer que tenia en el marc
dels sistemes de finançament anteriors, motiu
pel qual la discussió s’hauria de centrar, més que
en l’augment dels recursos estatals, en l’equilibri
de la capacitat de les comunitats per decidir autònomament sobre les polítiques d’ingressos i
despeses, i dissenyar els mecanismes que puguin
ajustar l’evolució dels recursos del sistema a les
necessitats de finançament derivades de la variació de la població o d’altres causes.
Sigui el que sigui, la realitat específica de les
Balears s’ha d’interpretar com un tot, si es pretenen analitzar amb rigor les necessitats reals
d’aquest territori. En aquest sentit, més enllà
de considerar el dinamisme demogràfic regional, no es pot obviar que l’arxipèlag acull prop
d’una cinquena part dels fluxos turístics internacionals que arriben a l’Estat, fet que obliga
a tenir en compte les necessitats de la població
no resident. Així doncs, la presa de decisions
d’inversió i, consegüentment, d’assignació del
finançament està condicionada a la càrrega
demogràfica real de les illes,201 atès que suposa
un augment, i alhora una concentració estacional, dels requeriments reals en la prestació de
certs serveis (com els sanitaris) i la provisió de
determinades infraestructures i equipaments
(com els relacionats amb l’accessibilitat i el
transport, la distribució d’aigua, el tractament
de residus, etc.), vitals tant per a la prestació i
la qualitat de les dimensions més bàsiques del
producte turístic com per garantir la satisfacció
de les necessitats de la població local.
En aquest escenari, els processos de reforma estatutària culminats durant el darrer trienni a diverses regions han provocat un intens debat que,
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a efectes pràctics, resulta transcendental des de
la perspectiva del sistema de finançament de les
comunitats autònomes subjectes al règim comú.
De fet, molts són els estudis que han efectuat,
Administració estatal inclosa, un diagnòstic del
sistema vigent i que han demostrat, a partir dels
resultats de les darreres liquidacions, les importants deficiències i situacions de greuge comparatiu generades (Pou, 2004; Álvarez i Cantarero,
2006; De la Fuente i Gundín, 2008).
Específicament, és necessari remarcar el paper
rellevant que pot tenir el desplegament de la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, disposició que, en el títol VIII referit a Finançament i
Hisenda, recull la necessitat d’abordar tota una
sèrie de qüestions en la formulació de nous sistemes de finançament, atès que, en el passat, han
afectat notablement els interessos financers de
les illes. Entre altres mesures es proposa:
La utilització de la població real efectiva com a
variable per calcular les necessitats de despesa
(art. 130.1). Aquest fet implica reconèixer, per
primera vegada,202 que la població no resident
afecta la despesa pública requerida per a la
prestació d’un nivell de serveis equivalents al de
la resta de comunitats.203
La introducció de limitacions en l’ús de regles
de modulació que provoquin distorsions en els
càlculs de les necessitats que sorgeixen de les variables mateixes (art. 130.2). D’aquesta manera,
s’intenta evitar l’aplicació de criteris subjectius
que en l’actual sistema han suposat retalls de finançament considerables per a les Balears.
L’actualització del sistema de finançament
amb la intenció de tenir en compte l’evolució
de la capacitat d’obtenció d’ingressos i de les
variables condicionants de les necessitats de
despesa (art. 131). D’aquesta manera, es trac-
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ten de corregir els problemes d’insuficiència dinàmica generats per l’actual sistema.
El disseny d’un mecanisme d’anivellament interterritorial que garantesqui nivells similars de
serveis en l’àmbit de l’educació, la sanitat i la
resta de serveis socials que són essencials per
a l’Estat del benestar i, alhora, obrir la possibilitat d’un anivellament parcial per a la resta
de competències (art. 123.2). La materialització d’aquesta proposta suposaria un canvi fonamental respecte dels models de finançament
existents fins aleshores, fet que, sens dubte,
permetria incrementar d’una manera significativa el finançament balear en termes relatius.
L’establiment durant un període de set anys
d’un llindar mínim d’inversions que l’Estat ha
de dur a terme, de manera que els recursos canalitzats a les Balears s’assimilin a la mitjana
per càpita realitzada a la resta de comunitats
autònomes de règim comú (disposició transitòria novena).
Amb tot, sembla que es consideraria suficient
que el sistema de finançament establert en el
marc del nou Estatut, fos quin fos, adoptàs
un paper còmplice en aquest difícil afer i que,
en tot cas, permetés prioritzar algunes de les
necessitats reals de les Balears amb certes garanties de qualitat, un elevat grau de suficiència econòmica i un únic objectiu: assegurar als
ciutadans el manteniment de les seves rendes i
el seu benestar.

4.5.2. Legislació territorial:
situació de conjunt
L’indissociable vincle existent entre territori i
turisme deriva tant del fet que el sòl és la principal matèria primera per a la implantació i el
desenvolupament de l’activitat turística com
de la pressió que aquesta darrera exerceix so-

202

La falta de reconeixement de
la població no resident com a
variable de necessitats de despesa
ha estat una reivindicació constant per part de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Així ho demostra el recurs d’inconstitucionalitat presentat des
de l’arxipèlag contra determinats
preceptes de la Llei 33/1987, de
23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat, que va donar
lloc a la sentència 68/1996 del
Tribunal Constitucional a través de la qual es va considerar,
d’acord amb la Constitució, la
no-utilització de la població de
fet per al càlcul de les necessitats
de finançament.
203
Tot i això, cal reconèixer que la
Llei 21/2001 va suposar la creació
de l’anomenat fons de cohesió sanitària, destinat a compensar els
costos que comporten per a les
comunitats els fluxos de pacients
desplaçats des d’altres territoris
per rebre assistència sanitària.
Aquest fet suposa compensar les
despeses sanitàries generades per
la població no resident, entre la
qual s’inclou la població turística.
No obstant això, els problemes,
sobretot pel que fa a la dotació
del fons, han limitat la seva eficàcia (Tamayo, 2003).
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204

Vegeu Cals (1986), Baños
(1999) i Piga (1996).

205
Aprovades per la Llei 6/1999,
de 3 d’abril, de directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i mesures tributàries.
206
La Llei 2/2001, de 2 de març,
d’atribució de competències
als consells insulars en matèria
d’ordenació del territori, estableix a l’article 1 que correspon
a les administracions insulars
l’aprovació dels plans territorials
respectius, mentre que, alhora,
fixa la relació de plans directors
sectorials reservats igualment als
consells insulars, i afegeix que
serà també pròpia dels consells
la competència per a l’elaboració
i aprovació d’altres plans directors quan així ho prevegin les
corresponents lleis atributives de
competències.
207
Vegeu, en aquest sentit, el
subapartat 4.2.1. Recursos de
base limitats.
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bre el territori (Díaz, 2006; Vera et al., 1997).
No en va, es considera que la competitivitat del
turisme està fortament condicionada, tant en
termes de la qualitat del servei com de la rendibilitat de les inversions, pels canvis territorials i
també per l’organització espacial, d’acord amb
la sistemàtica dels assentaments, l’ordenació
de l’espai i l’urbanisme, l’accessibilitat, els equipaments i les infraestructures, etc.204
Precisament, la diversitat d’interessos que conflueixen sobre el territori explica la necessitat
de realitzar un planejament integral que superi
l’ordenació aïllada i singular d’un sector econòmic concret. Des d’aquesta perspectiva, és
evident l’existència d’una íntima relació entre
l’ordenació territorial i l’ordenació de l’activitat
turística, així com la necessitat d’establir mecanismes adients per a la correcta articulació i
coordinació d’ambdues funcions.
En definitiva, aquesta qüestió és susceptible
de resoldre’s mitjançant la incorporació de la
planificació territorial a l’àmbit de l’ordenació de l’activitat turística, mecanisme propi de
l’ordenació del territori. Així, d’acord amb la
UNWTO (1999a), és imprescindible, abans de
programar qualsevol tipus d’actuació, disposar
d’un pla turístic que definesqui un model sostenible i competitiu de desenvolupament que es
pugui plasmar sobre el territori a través de la
planificació territorial. La planificació territorial
constitueix, doncs, l’instrument idoni per dur a
terme una ponderació del conjunt d’interessos
que concorren sobre el territori, amb l’objectiu
de fer possible un equilibri entre els dos valors
superiors (definits com a referents de l’acció
pública als articles 40 i 45 de la Constitució):
el desenvolupament econòmic i la preservació
dels recursos naturals.
A les Balears, el marc normatiu de l’ordenació territorial descansa en la Llei 8/1987, d’1

d’abril, d’ordenació territorial de les Illes Balears, que posteriorment va ser substituïda per la
Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació
territorial. Ambdues disposicions estableixen
els instruments a través dels quals es desenvolupa la funció pública d’ordenació territorial i
entre els quals destaquen les directrius d’ordenació territorial,205 que prevalen d’acord amb
el seu rang sobre la resta d’instruments: els
plans territorials insulars –encarregats de l’ordenació integral del territori a cada una de les
illes– i els plans directors sectorials –centrats
en la projecció territorial d’un sector d’activitat concret, com per exemple el turisme–. Encara que els primers prevalen sempre sobre
els segons, el fet que el desenvolupament dels
plans territorials insulars sigui, a diferència dels
plans sectorials, exclusiu dels consells insulars,
explica que l’eventual conflicte entre les determinacions d’un i l’altre s’hagin de resoldre
segons un criteri d’especialitat material.206 Si a
aquest fet s’afegeix l’existència d’altres instruments o disposicions en matèria d’ordenació
territorial, fora de l’esquema dissenyat per les
lleis 8/1987 i 14/2000, es posa de manifest no
només la complexitat de l’estructura normativa
en matèria d’ordenació territorial, sinó també
l’existència de possibles disfuncions pel que fa
al sòl ordenat que com a recurs natural i alhora
suport físic d’altres activitats econòmiques és,
a les Balears, no només escàs quantitativament
sinó també qualitativament.207
Sigui el que sigui, no es pot pensar que l’ordenació territorial hagi de desplaçar totalment l’ordenació turística. Únicament aquells aspectes
de l’ordenació turística que incidesquin en l’ordenació del territori han de tenir acomodament
preferent en els instruments d’ordenació territorial i, justament, aquests instruments han de
formular-se en favor de la millora de la qualitat
de l’oferta turística de les Balears. D’aquesta
manera, ambdós planejaments no són només
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complementaris sinó mútuament interdependents, fet que en subratlla la importància de
la jerarquització. Així, el planejament turístic
ha de respondre a les exigències i objectius del
planejament urbà i territorial, i complementàriament aquest darrer ha d’acollir els problemes i
expectatives del planejament turístic.
En aquest context, un repàs de l’evolució experimentada per l’ordenació territorial al llarg
d’aquests darrers vint anys permet constatar
que s’ha evolucionat des d’una perspectiva particular, centrada en la consideració del espais
naturals singulars, cap a una visió més àmplia
que contempla el conjunt del territori (Socias i
Trias, 2006). Així, es poden distingir tres etapes
clarament diferenciades:
La dècada dels vuitanta finalitza amb una ordenació territorial que prioritza la protecció
d’espais naturals en un intent d’evitar la transformació urbanística de determinants indrets
de l’arxipèlag amb característiques ambientals
singulars. Exponents centrals d’aquesta etapa
són la Llei 1/1984, de 14 de març, d’ordenació
i protecció d’àrees naturals d’especial interès i,
encetada la dècada dels noranta, la Llei 1/1991,
de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les
Illes Balears, per la qual es protegeix l’1,67% de
la superfície insular.208 No obstant això, val a dir
que la coexistència de la protecció de les àrees
esmentades amb una legislació urbanística inadequada, tant a nivell insular com municipal, i
de tall clarament expansiu, no ha impedit que
es produís un creixement urbanístic desordenat
i amb importants impactes sobre la resta del
territori, especialment a la costa.
La dècada dels noranta se centra, fonamentalment, en els efectes de la progressiva urbanització del sòl rústic i la seva degradació
consegüent, circumstàncies que obliguen a la
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normativa d’ordenació del territori, sobretot
durant la segona meitat del decenni, a ampliar
la perspectiva per abraçar, més enllà dels espais
naturals, el conjunt del medi rural. Així, la necessitat d’establir un marc general regulador de
la construcció d’habitatges (per a ús residencial o turístic) i de les actuacions de dotació de
serveis vinculats, culmina en l’aprovació de la
Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les
Illes Balears, que especifica, fonamentalment,
els paràmetres d’edificació i les condicions de
la parcel·la.209 Mentrestant, la manca d’una regulació autonòmica de màxim nivell normatiu
que ordeni els processos de creixement urbanístic d’acord amb la situació i característiques
pròpies del territori balear, explica que durant
aquesta època l’ordenació territorial seguesqui
deixant de banda el sòl urbà i urbanitzable que
serveix de base a l’activitat turística.
La primera dècada del nou segle s’enceta
marcada per l’aprovació l’any 1999 de la Llei
6/1999, de 3 d’abril, de directrius d’ordenació
territorial de les Illes Balears i mesures tributàries, disposició que suposa un punt d’inflexió
en l’ordenació territorial, per tal com permet
adoptar una visió més global amb la consideració del sòl urbà i dels impactes ambientals que
deriven de l’edificació –posats de manifest pels
planejaments expansionistes dels anys setanta i
vuitanta–. En aquest sentit, l’esmentada llei, més
enllà d’assenyalar –tot i que puntualment– la
desclassificació de determinats àmbits aptes per
a la urbanització, incorpora per primera vegada
límits de creixement –encara que generosos– per
als nous desenvolupaments urbans a cadascuna
de les illes,210 si bé en deixa als respectius consells insulars la concreció i distribució entre els
diferents municipis de l’arxipèlag. Així, primer el
Consell Insular de Menorca (2003) i després els
consells insulars de Mallorca (2004) i d’Eivissa
i Formentera (2005) han aprovat i desenvolupat progressivament els seus plans territorials,

208

En aplicació d’aquesta norma
es varen dictar els anys posteriors
dotze lleis del Parlament de les
Illes Balears de declaració d’espais com a àrees naturals d’especial interès. La relació completa
d’aquestes disposicions es pot
consultar a Blasco (1996).

209

Sobre el règim urbanístic del
sòl rústic i la seva problemàtica
específica, vegeu Munar (2005).
210
Concretament, s’estableix un
màxim de creixement del 10% a
Mallorca i les Pitiüses i del 12%
a Menorca, que no afecta únicament els sòls urbans (en el moment d’entrada en vigor de la llei)
sinó també els sòls urbanitzables,
amb ordenació detallada definitivament aprovada però pendent
de transformació.
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amb la qual cosa han completat el quadre
d’instruments d’ordenació territorial. Tanmateix, les aportacions de la Llei 6/1999 són més
aviat discretes, atès que els seus preceptes no
limiten la possibilitat d’augmentar la superfície
de sòl destinada a l’allotjament (residencial o turístic) ni contemplen mecanismes d’intervenció
sobre el sòl pendent de transformació (és a dir,
sòl urbanitzable ja classificat però sense urbanització) o sobre el sòl ja transformat (és a dir,
sòl urbà edificat o pendent d’edificació), que,
en el primer dels casos, n’afavoresquin la reordenació i redimensionament i, en el segon, evitin la saturació i congestió amb operacions de
reforma i rehabilitació de les àrees degradades
o infradotades.

211
Un estudi detallat de la normativa i el règim urbanístic de l’activitat turística pot consultar-se a
Socias (2001).

Paral·lelament, l’avanç cap a una ordenació integral del territori ha estat coincident amb el
desplegament de les lleis i normes reglamentàries autonòmiques dictades en matèria d’ordenació territorial de l’activitat turística, les quals
també han ampliat, amb el pas del temps, la
seva perspectiva.211 Així, es poden distingir,
igualment, tres etapes diferenciades:
La dècada dels vuitanta finalitza posant èmfasi, sobretot, en la funció de control de l’activitat
econòmica, mentre que les seves determinacions
s’orienten, d’una manera directa i gairebé exclusiva, a la millora de la qualitat dels establiments
d’allotjament turístic (Ceballos, 2002). En
aquest sentit, la Llei 3/1990, de 30 de maig, per
la qual es crea i regula el Pla de modernització
dels allotjaments turístics, completa els esforços
que en aquesta matèria s’havien fet, via reglamentària, a mitjan dècada dels vuitanta, amb la
publicació del Decret 30/1984, de 10 de maig,
de mesures d’ordenació d’establiments hotelers i allotjaments turístics –l’anomenat ‹‹Decret Cladera I››– i del Decret 103/1987, de 22
d’octubre, de mesures transitòries d’ordenació
d’establiments hotelers i allotjaments turístics

–‹‹Decret Cladera II››–, substituït per la Llei
7/1988, d’1 de juny, de mesures transitòries
d’ordenació d’establiments hotelers i allotjaments turístics (Garcia, 2000). D’aquesta manera, l’activitat turística es contempla únicament
des de la perspectiva de l’explotació turística,
deixant de banda qualsevol altra consideració relacionada amb l’organització racional de
l’espai turístic o la integració d’elements aliens a
l’explotació, com ara la dotació d’equipaments
i infraestructures, que incideixen també en la
qualitat de l’oferta turística.
La dècada dels noranta està marcada, sobretot als inicis, per la intensa recerca de la qualitat i la consideració de criteris distints dels estrictament econòmics (utilització racional dels
recursos naturals, protecció del patrimoni històric, etc.), fets que deriven en la incorporació
en l’àmbit de l’ordenació de l’activitat turística
de les eines pròpies de la planificació territorial
(Socias, 2001; Socias i Trias, 2005). D’aquesta
època són els ‘Plans d’ordenació de l’oferta turística’, que, primer a Mallorca –mitjançant el
Decret 45/1995, de 6 d’abril– i més tard a Eivissa i Formentera –a través del Decret 42/1997, de
14 de març–, es desenvolupen sobre la base de
la legislació d’ordenació territorial vigent (Llei
8/1987), per tal com són plans directors sectorials. D’aquesta manera, els plans esmentats
abracen, més enllà de les condicions de l’oferta
d’allotjament, el conjunt de l’espai turístic en
què es desenvolupa l’activitat, i despleguen tot
un seguit de determinacions amb una forta incidència sobre l’organització territorial de l’espai
turístic amb l’adopció d’una primera decisió lògica, convertida en regla general de l’ordenació
turisticoterritorial: congelar el creixement de les
zones turístiques. Amb aquesta finalitat, es fixen
limitacions quantitatives sobre la capacitat
d’acollida de les zones turístiques, s’estableixen
criteris qualitatius propis per a una oferta turística actualitzada (ràtio turística, superfície
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de parcel·la mínima, altura màxima edificable,
índex d’edificabilitat, etc.), es creen franges de
protecció en el litoral formades per sòl no urbanitzable, s’estableixen mecanismes per a la consecució de reserves dotacionals (‘esponjament’
de les zones turístiques) i, finalment, es preveuen mecanismes per a la reordenació de les
zones turístiques (concretades en les operacions
d’intercanvi d’aprofitament i de reconversió de
les places d’allotjament obsoletes) orientades a
possibilitar la descongestió i el sanejament de
les àrees saturades, degradades o infradotades.
No obstant això, bona part d’aquestes mesures,
especialment les dues més rellevants –esponjament i reconversió–, no s’apliquen a la pràctica, atès el caràcter voluntari i les dèbils mesures
d’estímul que incorporen.212 A més, encara que
com a regla general es limitava el creixement de
les zones turístiques, el fet de contemplar, més
enllà del sòl ja transformat i ocupat, el sòl susceptible de futura transformació i cenyir-se a
atributs relacionats amb la superfície i no, com
hagués estat també necessari, a dimensions de
capacitat d’allotjament, explica que a la pràctica la limitació del creixement no fos efectiva.
La primera dècada del nou segle s’enceta tenint present que el creixement de l’oferta turística continua suposant un important consum
territorial i, lligat al consum de territori, un
augment significatiu de la congestió de les zones litorals, moltes de les quals presentaven un
elevat grau de saturació i un important dèficit
quant a la dotació de serveis i infraestructures
necessàries. D’acord amb aquesta situació es
varen intensificar els mecanismes d’intervenció
sobre la projecció territorial de l’activitat turística amb l’aprovació de la Llei 2/1999, de 24
de març, general turística de les Illes Balears,
que estableix no només l’obligació d’eliminar
places existents com a requisit previ per a
l’autorització de noves places (art. 51), sinó
que reconeix, per primera vegada, la connexió
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i vinculació de l’ordenació de l’activitat turística amb el planejament físic o territorial (art. 5)
i atorga plena cobertura legal als plans directors sectorials d’ordenació de l’oferta turística
existents a les Balears o, en el seu cas, als plans
territorials insulars. És justament aquesta previsió legal la que ha servit per donar suport al
Pla territorial insular de Menorca, aprovat per
acord del ple del Consell Insular del 25 d’abril
de 2003, que té com a virtut destacada el fet
d’incorporar l’ordenació de l’activitat turística
com una més de les perspectives sectorials que
necessàriament s’han d’incloure dins de la funció d’ordenació integral del territori insular.213
Cal concloure que l’opció adoptada pel legislador autonòmic de traslladar la planificació turisticoterritorial cap a la competència
d’ordenació territorial s’ha de considerar plenament encertada atès que, d’aquesta manera,
s’assegura que la planificació pugui desenvolupar tot el seu potencial com a tècnica funcional
de coordinació,214 per tal d’integrar, primer, i
ordenar i sintetitzar, després, totes les perspectives sectorials que incideixen sobre el model
d’organització territorial i, en definitiva, tot
allò que fa referència a les relacions de l’home
amb el medi que l’envolta. Així doncs, no només s’eviten plantejaments excessivament sectorials o autosuficients, sinó també els problemes d’interferència que sorgeixen habitualment
quan es tracta de connectar dues competències
o funcions públiques dotades cadascuna d’elles
d’un sistema propi de planificació territorial
(Parejo et al., 1998).
No hi ha dubte, en aquest sentit, que la concepció de l’ordenació territorial com a funció destinada a definir, des d’una òptica integral, l’organització racional i coherent de l’aprofitament
del territori i de les distintes activitats humanes
susceptibles de projectar-s’hi, constitueix el centre competencial, de decisions públiques, més

212

Així, la insuficiència de sòl en
mans de l’administració titular
de la gestió turística, juntament
amb la tradicional situació deficitària de patrimoni del sòl
municipal, va impossibilitar
un major nombre d’operacions
d’intercanvi.

213
El Pla territorial insular de
Menorca aporta un important
conjunt de determinacions dirigides a configurar un model d’oferta turística de qualitat, algunes de
les quals constitueixen vertaderes
novetats respecte dels plans d’ordenació de l’oferta turística de
Mallorca i d’Eivissa i Formentera.
Entre els aspectes més rellevants,
poden assenyalar-se: la limitació
de l’ús residencial a la tipologia
d’habitatge unifamiliar aïllat i la
consideració d’ús turístic únicament a la modalitat d’establiment
hoteler; la fixació d’una quota
anual per al còmput de places
autoritzables segons la superfície
de la parcel·la; l’establiment d’un
límit màxim anual de places residencials i turístiques susceptibles
de ser autoritzades, entre d’altres
(Socias i Trias, 2005).
214

Sobre el funcionament de la
planificació territorial com a
tècnica de coordinació pot consultar-se Fernández (1980).
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apte per integrar la perspectiva sectorial de l’activitat turística. Més encara, pot afirmar-se que
el sistema de planificació dissenyat pel legislador
autonòmic, en allò que afecta l’activitat turística, reuneix totes les virtuts per garantir una perfecta coordinació entre les decisions de política
territorial i política turística. Això no obstant, la
inclusió de la planificació turística en el sistema
de planejament d’ordenació territorial fa que es
pugui veure afectada tant per les disfuncions que
sovint es produeixen dins del conjunt normatiu
que formen els diferents instruments d’ordenació territorial i urbanística, com per la persistent
manca d’adaptació dels planejaments urbanístics municipals a l’ordenació territorial.
Així, d’una banda, la pluralitat d’instruments
d’ordenació territorial que incideixen, des de
diferents perspectives, sobre l’ordenació d’un
mateix espai físic, explica l’aparició de conflictes
i contradiccions entre les determinacions dels
uns i els altres, que es resolen aplicant criteris
de prevalença i que, en darrera instància, impedeixen que hi hagi una correcta interconnexió
entre ells. Fins i tot, en el cas de competències
atribuïdes a una mateixa administració –com és
el cas dels consells insulars, als quals correspon
la potestat d’aprovació tant dels plans territorials insulars com dels plans directors sectorials
d’ordenació de l’oferta turística–, l’aparició de
conflictes és manifesta, atesa la manca de mecanismes de coordinació interorgànica.
D’altra banda, atès que l’ordenació del territori i
l’urbanisme constitueixen funcions públiques diferenciades, el repartiment competencial d’ambdues funcions entre instàncies diferents –la funció
d’ordenació territorial, per la seva pròpia naturalesa, correspon a instàncies d’àmbit supramunicipal i la funció d’ordenació urbanística a l’àmbit
municipal– explica que una part molt important
de les determinacions d’ordenació territorial estiguin formades per normes que no són d’aplicació

plena i immediata, sinó que requereixen, per al
desplegament de tota la seva càrrega prescriptiva,
la interpositio d’un segon nivell de determinacions
que emana, precisament, dels planejaments municipals urbanístics. Així doncs, tot i la prevalença
que el planejament d’ordenació territorial exerceix
sobre el planejament urbanístic, l’ordenació de
l’espai turístic no depèn únicament de la formulació dels instruments d’ordenació turisticoterritorial, sinó que exigeix també, en bona mesura,
la participació i col·laboració de la planificació
municipal, que té com a tasca obligada l’adaptació a les determinacions prevalents d’ordenació
territorial i la particularització d’aquestes determinacions en l’àmbit local. És tot just en aquest
punt on es produeix una de les principals fractures del sistema, a causa de la persistent situació
–moltes vegades deliberadament cercada– de
manca d’adaptació dels planejaments urbanístics
a l’ordenació territorial.
Amb tot, és obligat avançar cap a models de
planejament més unitaris, tendents a la implementació d’instruments de caràcter integral –entenent que l’ordenació de l’activitat i de l’espai
turístic constitueix un element afegit a la pluralitat de factors que conflueixen en el disseny de
l’organització territorial–, que afavoresquin la
interconnexió i evitin la incoherència formal que
suposa la vigència simultània d’instruments de
planejament que contenen determinacions contradictòries o incompatibles. A més, es requereix
una major eficàcia en l’actuació administrativa,
com també un major nivell de col·laboració entre els diferents ens implicats.
Més enllà d’aquesta visió, cal promoure una estratègia que, reconeixent l’important paper de
l’ordenació territorial, convertesqui les Balears
en una regió competitiva i cohesionada, tot incidint en aquells aspectes que, com el sistema
d’assentaments humans, la localització de les
activitats econòmiques i els desenvolupaments
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i infraestructures arreu del territori, resulten especialment claus. En aquest context, és important tenir en compte que el grau de competitivitat i les seves possibilitats de millora rauen condicionats a la productivitat, al valor afegit i a la
capacitat de generar ocupació de les activitats
que s’ubiquen sobre el territori, com també a
altres qüestions com la qualificació de la població, l’acumulació de capital, la despesa en
R+D, l’eficiència empresarial, el grau d’integració econòmica i social i el nivell d’innovació.
Des d’aquesta perspectiva, és necessari plantejar
una ordenació turisticoterritorial més exigent i
amb una clara vocació de protecció del sòl, que
reconegui la riquesa i la qualitat ambiental com
un valor ecològic i econòmic que s’ha de preservar. Una ordenació territorial dirigida a consolidar
un sistema de ciutats i nuclis turístics jerarquitzats
que permeti articular polítiques ambicioses, no
només de rehabilitació del teixits urbans tradicionals, sinó també d’integració i reestructuració
dels àmbits perifèrics que, enfront de l’augment
indiscriminat del creixement dispers, reforcin la
idea de nuclis compactes, no segregats, ben ubicats espacialment i integrats en una trama urbana
dotada amb infraestructures –bàsiques (energia,
aigua, seguretat, recollida i tractament de residus), tecnològiques (xarxes de fibra òptica, centres de recerca i innovació) i logístiques (transport
per carretera, aire i mar)–, que no separin geogràficament les seves funcions socioeconòmiques i
minimitzin la necessitat de sòl i de recursos, així
com els costos de provisió de serveis públics.

4.5.3. Regulació administrativa
dels establiments d’allotjament
Els establiments d’allotjament constitueixen
un dels pilars de l’oferta turística, atès que
contribueixen en gran manera a configurar el
producte comercialitzat per la destinació. Així
les coses, les decisions adoptades pels poders
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públics i les normes dictades en aquest àmbit
condicionen significativament el model de desenvolupament turístic a mitjà i a llarg termini.
D’entrada, el grau d’intervenció que s’aplica
sobre la prestació del servei d’allotjament turístic té conseqüències directes sobre la unicitat
del producte ofert: mentre que una intervenció
elevada regula el màxim nombre d’aspectes
(característiques i ubicació dels establiments,
infraestructures, etc.), una intervenció laxa se
centra en els aspectes més generals i deixa que
la major part de les qüestions depenguin exclusivament dels proveïdors del servei.
A les Balears, l’assumpció de competències en
matèria turística, produïda arran de la promulgació de l’Estatut d’autonomia de l’any 1983,
va derivar en el dictat de normes que progressivament han anat enfortint el seu caràcter
restrictiu amb l’ànim d’anteposar la qualitat
de l’oferta, lluitar contra l’oferta clandestina
i, alhora, respectar la capacitat de càrrega del
limitat territori insular. En aquest sentit, s’han
augmentat, tant en termes quantitatius com
qualitatius, els nivells d’exigència, s’han endurit
els requisits d’obertura d’allotjaments (hotels i
apartaments) i, a més, s’ha impulsat l’ordenació
dels aspectes relatius a les instal·lacions i infraestructures dels establiments i de les zones turístiques on s’ubiquen. Val a dir, així mateix, que la
tasca reguladora ha assumit la reglamentació
de les noves situacions i tipologies d’allotjament
sorgides al llarg d’aquestes dues darreres dècades.215 No obstant això, el bagatge normatiu actual continua integrat per un conjunt abundant
i dispers d’instruments reguladors que combina disposicions heretades del període anterior
a l’assumpció de competències amb altres de
noves, les quals, en alguns casos, han estat sotmeses a revisions totals o parcials.
En aquest context, un repàs als més de vint
anys de normativa autonòmica permet cons-

215

Per a més informació sobre els
tipus d’establiments d’allotjament turístic, consultau l’epígraf
2.2.4.1. Allotjament, a la part
segona de l’obra.
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tatar que la regulació administrativa dels establiments d’allotjament ha evolucionat des de
l’ordenació i la racionalització d’un sector que
fins aleshores s’havia expandit enormement en
un marc d’escassa reglamentació i on la regulació estatal existent no havia garantit una intervenció efectiva dels poders públics, fins a la
recerca d’un turisme de més qualitat a través
de la millora i modernització dels establiments
i de l’estipulació de paràmetres que defineixen
la prestació del servei. Així doncs, és possible
distingir tres etapes clarament diferenciades:

216

Un breu comentari sobre aquesta llei es troba a Nieto (1991).

La dècada dels vuitanta finalitza amb el desplegament de les primeres iniciatives autonòmiques
realitzades amb la intenció d’establir les bases
per a una regulació administrativa completa dels
establiments turístics. Es tracta, per tant, d’una
fase en la qual es produeix una intensa atomització de la legislació d’acord amb la necessitat
d’abastar totalment l’àmbit de l’allotjament des
d’una perspectiva autonòmica. Amb aquesta
motivació, les disposicions aprovades incrementen les exigències relatives a l’allotjament i, en
aquest sentit, tracten de garantir que tant els establiments com les zones on s’ubiquen estiguin
dotats de les infraestructures i els serveis adients.
En aquesta etapa destaca, doncs, la promulgació
del Decret 103/1987, de 22 d’octubre, conegut
popularment com a Cladera II, sorgit a continuació del Decret 30/1984, de 10 de maig (Cladera I)
i orientat, fonamentalment, a determinar els requisits d’obertura de nous establiments. El Decret
esmentat es converteix, posteriorment, en la
Llei 7/1988, d’1 de juny, de mesures transitòries
d’ordenació dels establiments i allotjaments turístics, instrument d’alta importància que, entre
altres qüestions, només permet l’autorització
d’hotels i apartaments de categories superiors,
fixa la superfície mínima per plaça turística exigida (o ràtio turística, inicialment 60 m2), els mecanismes per fomentar la reconversió dels hotels
obsolets, les característiques de les piscines i

l’obligatorietat de destinar la part del solar no
edificada a jardins o a instal·lacions esportives i
recreatives d’ús comú per als clients. Alhora, les
bases per a la regulació autonòmica de les diferents tipologies d’allotjament parteixen dels preceptes integrats a la Llei 2/1984, de 12 d’abril,
d’allotjaments extrahotelers –regulació genèrica
amb orientació marcadament urbanística– i el
Decret 13/1986, de 13 de febrer, d’ordenació
dels acampaments turístics –norma summament restrictiva que ha derivat en la pràctica
inexistència d’aquesta modalitat d’allotjament
a les illes i que continua en vigor–. Just encetada la dècada dels noranta s’aprova el Decret
30/1991, de 4 d’abril, pel qual es regulen, per
primer cop, les activitats d’agroturisme i turisme rural. Paral·lelament, la lluita contra l’oferta
clandestina d’allotjaments turístics s’enceta amb
la Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la funció inspectora i sancionadora, disposició de caràcter
general que vetlla pel compliment del principi de
legalitat, regula la inspecció turística i preveu un
ampli catàleg d’infraccions, per bé que estableix
un nombre limitat de sancions.216
La dècada dels noranta, centrada en l’afany
d’aconseguir un turisme de major qualitat,
s’inicia amb l’aprovació de la Llei 3/1990, de
30 de maig, per la qual es crea i regula el pla de
modernització d’allotjaments turístics, normativa que constitueix un dels primers intents autonòmics per a l’adopció de mesures relatives a la
renovació i reconversió de la planta d’allotjament
de l’arxipèlag. En aquest àmbit, l’ordenació supramunicipal de la matèria es duu a terme a
través dels Plans d’Ordenació de l’Oferta Turística (POOT) de Mallorca (Decret 54/1995, de 6
d’abril) i d’Eivissa i Formentera (Decret 42/1997,
de 14 de març), els quals pretenen, essencialment,
ordenar les activitats d’allotjament turístic i regular les infraestructures, serveis i equipaments necessaris per a la configuració d’una oferta diversificada i de qualitat. D’acord amb la seva finali-
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tat, els POOT proposen, entre altres qüestions:
(1) fixar els criteris quantitatius que determinin
la capacitat d’acollida (o densitat) de les zones
turístiques; (2) establir els criteris qualitatius
propis d’una oferta turística actualitzada (ràtio
turística, superfície parcel·lària mínima, altura
màxima, etc.); (3) fomentar la renovació de les
places obsoletes; i (4) evitar una excessiva i contínua urbanització del litoral.217 Posteriorment,
l’aprovació del Decret 9/1998, de 23 de gener, i la
Llei 4/1998, de 19 de maig, pels quals es regulen
les mesures transitòries relatives a l’atorgament
d’autoritzacions prèvies de construccions, obres
i instal·lacions d’empreses i activitats turístiques,
dóna un nou impuls a les restriccions normatives
en matèria d’allotjament, atès que estableix una
mena de ‘reconversió obligatòria’ que exigeix la
desaparició d’un cert nombre de places existents
però obsoletes per poder autoritzar la creació de
places noves. Paral·lelament, part de la normativa promulgada durant la fase anterior es completa a través del Decret 62/1995, de 2 de juny,
pel qual es regula la prestació de serveis turístics
en el medi rural i, així mateix, de l’Ordre de la
Conselleria de Turisme, de 13 d’octubre de 1995,
que el desenvolupa. Aquestes disposicions, que
deroguen el Decret 30/1991, defineixen tres tipologies d’establiments (hotel rural, agroturisme i
turisme d’interior), que continuen actualment
en vigor. Així mateix, a instàncies de la normativa europea,218 es procedeix a aprovar el Decret
117/1997 que regula determinats aspectes de
l’aprofitament per torns de béns immobles, pràctica sotmesa fins aleshores a la normativa relativa
als establiments hotelers i extrahotelers. L’àmbit
d’aplicació de la disposició s’estén a diverses
qüestions relatives a l’activitat, els subjectes que
s’hi dediquen i els immobles implicats, tot i que
deixa de banda les entitats encarregades de la
prestació dels serveis. La normativa autonòmica es complementa a través de la promulgació
de la Llei 42/1998, de 15 de desembre, de drets
d’aprofitament per torns de béns immobles d’ús
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turístic i normes tributàries, disposició d’àmbit
estatal que incorpora mesures de protecció als
consumidors i que, a diferència d’altres lleis,
dota d’una construcció teòrica les figures jurídiques mitjançant les quals s’articula la utilització
d’immobles en règim compartit (Munar, 2003).
La primera dècada del nou segle s’enceta
marcada per l’aprovació l’any 1999 de la Llei
2/1999, de 24 de març, general turística, disposició que constitueix un important intent de
síntesi i simplificació de l’abundant i dispersa
normativa vigent a les Balears. No obstant això,
l’esmentada llei, malgrat efectuar un repàs de
bona part de la temàtica turística, adopta una
perspectiva excessivament genèrica que no invalida la majoria de la normativa específica
aprovada amb anterioritat.219 Pel que fa al segment de l’allotjament, la Llei 2/1999 se centra
substancialment en mesures de foment de la
qualitat –com ara l’intercanvi de places, introduït anteriorment a través de la Llei 4/1998– i,
sobretot, en l’oferta específica d’hotels i apartaments, fet aquest darrer que no afegeix regulació addicional envers altres modalitats
d’allotjament. A tall d’exemple, els habitatges
turístics de vacances, contemplats per la Llei
2/1999 com a vertaders allotjaments turístics
i al marge de la resta d’establiments extrahotelers, no són sotmesos a una notable intervenció administrativa fins a l’aprovació del Decret
55/2005, de 20 de maig, el qual estableix uns
requisits mínims en termes d’infraestructures i
serveis. Posteriorment, la Llei 2/2005, de 22 de
març, de comercialització d’estades turístiques
en habitatges suposa una ruptura del to restrictiu seguit pel procés regulador duit a terme fins
aleshores, per tal com ofereix la possibilitat de
legalitzar a posteriori una activitat que, centrada en l’allotjament de turistes en habitatges familiars aïllats, no qualificats com a habitatges
turístics de vacances i sovint ubicats en sòl rústic, havia estat fins aleshores il·legal.

217
Per a més informació, consultau Socias (2001).
218
Vegeu la Directiva 94/47/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 1994, relativa a la protecció dels adquirents
pel que fa a determinats aspectes
dels contractes d’adquisició d’un
dret d’utilització d’immobles en
règim de temps compartit.
219

Concretament, la Llei 2/1999
únicament deroga de manera
explícita la Llei 6/1989, de 3 de
maig, sobre la funció inspectora
i sancionadora en matèria de
turisme, el Decret 9/1998, de 23
de gener, i la Llei 4/1998, de 19
de maig, pels quals s’aproven les
mesures transitòries relatives a
l’atorgament d’autoritzacions
prèvies de construccions, obres
i instal·lacions d’empreses i activitats turístiques i els articles
3.2 i 6.2 de la Llei 2/1984, de
12 d’abril, d’allotjaments turístics
extrahotelers.
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220
A tall d’exemple, cal assenyalar
l’adopció de la ràtio turística per
la comunitat autònoma de les
Canàries.
221

Concretament, la classificació
dels establiments hotelers respon
al Reial decret 1634/1983, de
15 de juny i, en els casos que
pertoqui, a l’Ordre ministerial de
19 de juliol de 1968. Mentrestant,
la classificació dels establiments
extrahotelers es duu a terme a
través del Reial decret 2877/1982,
de 15 d’octubre i, pel que fa als
punts no derogats per la disposició anterior, de l’Ordre ministerial de 17 de gener de 1967.
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Segons la normativa estatal,
els establiments hotelers es classifiquen, atenent criteris purament físics, en dos grans grups:
hotels (dividits, alhora, en hotels,
hotels-apartament i motels) i
pensions. Així mateix, s’atorguen
als hotels i hotels-apartament
diferents categories designades
per un nombre d’estrelles. Val a
dir que el Reial decret 1634/1983
no fa pràcticament referència a
les especialitats dels establiments
hotelers, a excepció d’alguna
menció als hotels d’alta muntanya i de platja, mentre que l’Ordre ministerial de 19 de juliol de
1968 recull algunes especialitats
(hotels de platja, d’alta muntanya, de temporada i d’estacions
termals).
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Aquesta qüestió i diverses innovacions adoptades per algunes
comunitats autònomes poden
consultar-se a Ceballos (2002).
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Amb tot, no hi ha dubte que la tasca duita a
terme a nivell autonòmic, des d’una òptica general, es pot considerar molt intensa, restrictiva
i amb un cert caràcter pioner, atès que part de
les actuacions reguladores de les illes han acabat implantant-se posteriorment a altres comunitats autònomes de l’Estat.220 No obstant això,
continua sent insuficient i no sempre ha permès
obtenir els resultats desitjats. El cert és que el bagatge normatiu balear en aquesta matèria continua arrossegant els problemes derivats d’una
herència estatal poc reguladora, els quals, una
vegada assumides les competències, varen tractar de superar-se mitjançant un dinamisme legislador que cobrís ràpidament totes les situacions
existents sobre les quals no existia un control
previ. El resultat respon a un conjunt de normes
totalment atomitzades que no han aconseguit
avançar-se als esdeveniments i que, tanmateix,
no han cobert la totalitat dels condicionants de
la qualitat del turisme. En aquest sentit, destaquen especialment les mancances següents:
L’escassa regulació sobre els requisits de
les diferents instal·lacions i els serveis que es
presten a l’interior dels establiments, atès que
bona part de la normativa aprovada i encara
vigent ha adoptat una perspectiva essencialment urbanística.
La inexistència d’una regulació específica sobre
els establiments hotelers, per tal com constitueixen la pedra angular de l’oferta d’allotjament
turístic de les illes. En aquest sentit, destaca que,
enfront del buit autonòmic, la classificació dels
establiments hotelers i extrahotelers resti subjecte al marc estatal.221 Val a dir, en tot cas, que
la normativa esmentada, tal com succeeix en
l’àmbit autonòmic, posa l’accent en els requisits físics dels allotjaments, si bé no fa menció
explícita a la qualitat dels seus serveis a l’hora
d’atorgar una determinada categoria,222 qüestió
avaluada, actualment, per organismes privats

(com ara l’Institut de Qualitat del Turisme Espanyol, ICTE), de manera voluntària i a petició
dels establiments mateixos. Així doncs, no deixa
de sorprendre que les Balears, com a segona regió espanyola en nombre de turistes rebuts, sigui l’única comunitat autònoma que, juntament
amb el País Basc, no s’hagi pronunciat sobre
aquesta qüestió i que, a hores d’ara, no hagi regulat algunes de les figures que, com els hotels
de ciutat o els hotels de congressos, ja han estat
acceptades a altres indrets.223
La manca de previsió i la lentitud del procés
legislador a l’hora de regular l’aparició de noves modalitats d’allotjament. En aquest sentit,
destaca la inexistència d’una normativa específica relativa a la figura del ‘condohotel’ o
‘suite hotel’. Aquesta modalitat d’allotjament,
originària de les zones turístiques dels Estats
Units i Mèxic, consisteix en l’adquisició per part
d’un comprador d’una o més habitacions d’un
establiment hoteler amb l’objectiu de gaudirne personalment o de posar-la a disposició de
l’establiment per explotar-la conforme al règim
hoteler. Aquesta opció, svalorada actualment
com a via de reconversió d’hotels obsolets i
recuperació de la rendibilitat dels complexos
d’apartaments turístics, necessita una regulació específica atès que la comptabilitat d’un ús
residencial i hoteler xoca a priori amb la unitat
d’explotació establerta per la Llei 2/1999.
Els problemes que genera l’existència d’una
borsa d’arrendaments que queda al marge de la
legalitat turística. Aquesta situació es produeix
quan es lloga un apartament que no està ubicat
en un immoble d’apartaments turístics, respecte del qual no es poden predicar les exigències
de seguretat i qualitat que ofereix la normativa
autonòmica. Des del punt de vista juridicocivil
es plantegen grans problemes, atès que, més
enllà de l’allotjament, sovint s’ofereixen serveis
complementaris, qüestió que permet pensar
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que la tipificació d’arrendaments per temporada no és adequada. No obstant això, el fet
que la Llei 42/1998 consideri els contractes en
què s’ofereix un dret d’aprofitament per torns
amb perfil de dret personal com a allotjament
de temporada, difumina el perfil de la figura.
Amb tot, aquesta situació requeriria: (1) modificar la Llei 42/1998, en termes d’abandonar
la tipificació d’arrendament per temporada
del dret personal d’aprofitament per torns;
(2) extreure els contractes d’arrendament que
tenguin per objecte el gaudi de vacances de la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments
urbans, seguint l’exemple establert a l’article 16
del Reial decret 2877/1982, de 15 d’octubre,
d’ordenació dels apartaments turístics i els habitatges de vacances;224 i (3) oferir a través de la
normativa autonòmica garanties de seguretat i
informació als particulars que adquireixen els
serveis d’un allotjament per torns, tal com es
produeix en el cas d’altres productes turístics.
L’insuficient grau de connexió entre l’ordenació
turística en aquest àmbit i l’ordenació territorial,
malgrat que coincidesquin en l’espai sobre el
qual versen. Tot i que la regulació administrativa de l’allotjament s’ha centrat, en gran manera,
en els aspectes que regeixen les infraestructures
dels establiments i els requisits necessaris per a la
seva creació, no ha existit un plantejament unitari que l’hagi connectada decididament amb la
normativa d’ordenació del sòl, fet que ha derivat
en la vigència simultània de disposicions sovint
incoherents i incompatibles.225
Sigui el que sigui, és important assenyalar que,
tot i que queda encara un llarg camí per recórrer, la tasca duita a terme durant els anys de
funcionament autonòmic ha permès disposar
d’un ampli ventall de mesures per ordenar i reconduir un dels principals segments del sector
turístic i, per extensió, de l’economia de les illes.
Des del debat i la discussió constructiva queda
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pendent un darrer esforç integrador que permeti adequar a cada moment el marc institucional
i legislatiu a les necessitats que demani el sector
i les diverses problemàtiques que sorgesquin en
l’àmbit dels serveis d’allotjament turístic.

4.5.4. La protecció del turista
La contemplació de la figura del turista des de
la condició específica d’adquirent de serveis turístics, tant al país d’origen (per ex. transport)
com a la destinació (per ex. allotjament), atorga una importància cabdal al marc jurídic en el
qual es fonamenta la regulació de la seva protecció. Des d’una perspectiva àmplia, la vigència d’un bagatge normatiu que garantesqui la
protecció del turista influeix positivament en la
satisfacció dels visitants i, per tant, és susceptible de derivar en uns majors índexs de repetició de l’estada, la reutilització dels diferents
serveis que integren l’experiència turística i, sobretot, en una millor imatge exportable als llocs
d’origen (Torres, 2006).
En aquest context, si bé és cert que el turista, en
qualitat de destinatari final de béns i serveis de
naturalesa diversa, es troba emparat pels mecanismes generals de protecció al consumidor, cal
considerar la necessitat d’articular, al marge de
circumstàncies personals, un sistema de protecció específic. En termes generals, els principals
problemes als quals s’enfronta el turista fan referència a la manca d’informació i a la dificultat per obtenir-la i als obstacles per formular
reclamacions, sobretot si es pren en compte la
brevetat de les estades i la lentitud dels sistemes
establerts per gestionar les queixes als llocs de
destinació (Alcover, 1991). Concretament, les
qüestions intrínsecament lligades a la condició
de turista se circumscriuen a l’àmbit de:
Els sistemes de transport, en general, i del transport aeri, en particular, pel que fa especialment
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La disposició esmentada fixa
la durada dels contractes entre
3 i 45 dies.

225

Per a més informació sobre
aquesta qüestió, consultau el
subapartat 4.5.2. Legislació territorial: situació de conjunt.
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a les situacions relacionades amb la sobrereserva (overbooking) i la pèrdua d’equipatge.
La identitat personal, per tal com ha de continuar acreditant-se en cas de pèrdua o sostracció, fet que augmenta notablement les molèsties
i la indefensió enfront de la simple existència de
fronteres, controls i les formalitats derivades.
La salut, atès que el factor d’exotisme que forma part de l’experiència turística, materialitzat
en unes condicions ambientals, climàtiques, alimentàries i sanitàries diferents al lloc d’origen,
pot comportar l’existència d’un risc addicional,
sobretot si l’assistència mèdica resulta insuficient o inadequada per al turista.
Els retorns o les repatriacions urgents derivats
d’accidents amb danys personals o defuncions.
La seguretat ciutadana, sobretot si es pren
en compte el desconeixement del grau de perill
dels llocs visitats, la notorietat del turista (atesa la seva aparença) i el costum generalitzat
de portar sumes en efectiu molt superiors als
residents.
Els serveis generals dels llocs visitats, com ara
els horaris dels establiments públics, les oficines
bancàries, els museus i els transports públics.
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A tall d’exemple, consultau la
Directiva 90/314/CEE del Consell
Europeu, de 13 de juny de 1990,
relativa als viatges combinats, les
vacances combinades i els circuits
combinats, i la Directiva
94/47/CE del Parlament Europeu
i del Consell Europeu, de 26 d’octubre de 1994, relativa a la protecció dels adquirents pel que
fa a determinats aspectes dels
contractes d’adquisició d’un dret
d’utilització d’immobles en règim
de temps compartit.

Els serveis contractats prèviament a l’origen i
prestats a la destinació, com ara els relacionats
amb l’allotjament i la seva categoria i els de
caràcter més local referits a excursions i visites.
El desconeixement de l’idioma local, fet que
pot derivar en situacions de relativa transcendència i gravetat.
El cessament de l’activitat o la insolvència dels
prestadors dels serveis, problema que s’agreuja
si l’ens afectat és l’intermediari turístic.

Atès aquest ampli ventall de situacions, la
UNWTO ja anuncià a la carta de turisme de
1985 la necessitat d’establir les garanties i procediments administratius i judicials pertinents
per tal d’assegurar la protecció dels drets del
turista en qualitat de consumidor, qüestió que
s’ha ratificat al codi ètic mundial per al turisme proposat per l’Assemblea General de la
UNWTO i reconegut per l’ONU l’any 2001. Des
de l’àmbit institucional, la protecció del turista
ha anat prenent certa rellevància, sovint arran
de l’impuls efectuat per la normativa comunitària. No obstant això, si bé és cert que s’ha
avançat notablement respecte de la situació
vigent vint anys enrere (Martínez et al, 2008),
encara es troba a faltar una situació plenament
efectiva que atengui les necessitats, pretensions
i reclamacions dels turistes a la destinació, atès
que les eines necessàries, tot i estar disponibles,
són atribuïdes a les circumstàncies dels consumidors o usuaris en general.
En tot cas, és necessari assenyalar que les múltiples dimensions de l’experiència turística han
propiciat una important concurrència de normes que participen en la regulació de la protecció del turista (Torres et al., 2003), les quals
sovint tenen una naturalesa mixta ja que incorporen aspectes jurídics públics i privats i, entre
aquests darrers, preceptes civils i mercantils.
Així mateix, la freqüent confluència de diverses normes sobre un mateix cas fa que els seus
àmbits d’aplicació se sobreposin i es confonguin, circumstància que planteja un problema
afegit d’harmonització normativa, per tal com
es pot disposar de diferents regulacions que
no necessàriament actuen en la mateixa direcció (Tur, 2005). Algunes d’aquestes situacions
s’expliquen per mor de la coexistència de competències entre l’Estat i l’Administració autonòmica, en un marc afectat simultàniament pel
dictat d’imperatius d’harmonització procedents
de la normativa europea.226 En aquest sentit, cal
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tenir en compte que les Balears gaudeixen de les
competències en matèria de turisme i protecció dels consumidors d’ençà de l’aprovació de
l’Estatut d’autonomia de l’any 1983, per bé que
aquestes competències no són il·limitades.227
Així doncs, es disposa d’un marc genèric estatal
que recull el règim general i supletori constituït essencialment pel Codi civil i el Reial decret
1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris i altre lleis complementàries, disposició, aquesta darrera, que a més
d’establir els principis generals, incorpora algunes de les lleis sectorials que anteriorment eren
de caràcter independent, com la reglamentació
dels viatges combinats o les vendes fora d’establiment. D’acord amb aquests instruments, el
Codi civil, tot i ser centenari, continua aportant
alguns criteris bàsics aplicables a la regulació
de les obligacions i els contractes, mentre que el
text refós de la Llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris menciona de manera expressa els drets fonamentals dels consumidors.
Addicionalment, cal esmentar l’existència d’una
pluralitat de normes especials i de caràcter sectorial, com ara la Llei 7/1997, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació.
Val a dir que la protecció del turista des del punt
de vista de la regulació sectorial revesteix una
certa complexitat d’acord amb la pluralitat de
serveis que integren la prestació de l’experiència
turística (transport, allotjament, etc.) i el repartiment competencial entre les administracions.
A tall d’exemple, la regulació sobre el transport
resta generalment a les mans de l’Estat, àmbit en
el qual, en un intent de respondre a la totalitat
de les manifestacions (terrestre, marítim o aeri;
passatgers, mercaderies), ha acabat generant
una normativa poc unívoca. En aquest sentit, la
regulació bàsica de protecció als usuaris dels serveis de transport prové igualment del Codi civil
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i dels reglaments especials de caràcter sectorial
terrestre, marítim o aeri, com ara la Llei 16/1987,
de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres i les modificacions successives.
Mentrestant, en l’àmbit autonòmic, la regulació vigent se sustenta sobre dues normes bàsiques: la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut
de consumidors i usuaris, i la Llei 2/1999, de
24 de març, general turística. Ambdues disposicions pretenen regular les peculiaritats i els interessos propis de les Balears mitjançant la regulació d’aquells aspectes no tractats amb anterioritat, per bé que de vegades reitera alguns
dels preceptes recollits a la normativa estatal o
s’enfronta amb els que no s’avé. Concretament,
la Llei 1/1998 menciona expressament el turista
com a objecte de protecció especial i atenció
prioritària, mentre que la Llei 2/1999 dedica
el segon capítol a establir el catàleg de drets i
deures específics del turista, tractaments que,
si bé no difereixen en gran manera del dispensat
a la resta de consumidors i usuaris, incorporen
certs trets diferenciadors que faciliten la tasca
de protecció.228
Addicionalment, cal esmentar que el desenvolupament legislatiu envers la protecció del turista
com a usuari de mitjans electrònics d’informació,
reserva i contractació dels serveis resulta insuficient en vista de la creixent importància que han
adquirit aquests canals de comercialització en
l’àmbit del turisme.229 El cert és que l’absència
del comerç electrònic turístic en el corpus normatiu vigent es produeix tant en l’àmbit estatal
com autonòmic, ja que no es recull ni a les disposicions en matèria turística ni a les referides a la
protecció dels consumidors i usuaris (Cavanillas,
2001). Així les coses, pel que fa a les particularitat sorgides arran de l’extensió de la societat
de la informació, és necessari remetre’s a la Llei
34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat
de la informació i de comerç electrònic, disposi-

227
Les competències en matèria
de legislació civil es limiten a
aquelles institucions connexes
amb les normes de dret civil
propi en el moment d’aprovar-se
la Constitució de 1978, entre les
quals no hi havia ni el dret de turisme ni el de consum. Per a més
informació, consultau l’Article
30.27 de la Llei orgànica 1/2007,
de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears i TUR (2005).

228
Per a més informació, consultau a la Llei 2/1999 l’article 43,
sobre el dret a formular queixes i
reclamacions, i l’article 44, sobre
els drets dels usuaris dels serveis
turístics respecte de les administracions públiques.

229

Respecte d’aquesta qüestió,
vegeu l’epígraf 2.2.1.2. Organització del viatge i el subapartat
3.1.2. Tecnologia i coneixement,
a les parts segona i tercera de
l’obra, respectivament.
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230
Per a més informació, consultau la Directiva 2000/31/CE del
Parlament Europeu i del Consell,
de 8 de juny, relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis
de la societat de la informació, en
particular el comerç electrònic en
el mercat interior; i la Directiva
98/27/CE del Parlament Europeu
i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació en
matèria de protecció dels interessos dels consumidors.
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ció que té per objecte incorporar a l’ordenament
jurídic espanyol les directives europees relacionades amb la societat de la informació i la protecció dels consumidors i usuaris,230 sempre que
el prestador del servei s’ubiqui en el territori nacional. Precisament, la Llei 34/2002 destaca per
l’afany de protegir els interessos dels destinataris
dels serveis i de dotar de les garanties suficients
en la contractació a través de la xarxa, motiu pel
qual imposa als prestadors dels serveis tota una
sèrie d’obligacions relacionades amb la realització de les comunicacions comercials i la informació sobre el servei ofert i afavoreix la celebració
de contractes per via electrònica assegurant-ne
l’equivalència amb els efectuats sobre paper.
Amb tot, sembla adient proposar, en primer
lloc, el plantejament d’una normativa específica que reconegui la figura del turista com a
subjecte principal i que n’enumeri els drets de
manera explícita i exhaustiva, atès que, malgrat que la Llei 2/1999 ja aborda algunes de les
qüestions més bàsiques (concepte de turista,
drets i deures, normes del dret sancionador,
etc.), s’entén que la integració de totes les qüestions que haurien de ser regulades en una norma independent en subratllaria i potenciaria la
importància.
En aquest sentit, l’enumeració dels drets del turista s’hauria de centrar, fonamentalment, en el
dret a la informació, sens dubte un dels punts
més deficitaris a la pràctica. Amb caràcter general, s’entén que la informació rebuda pel
turista ha de ser veraç, suficient, comprensible
i racional, fet que deriva directament en dues
qüestions importants: d’una banda, el dret a
ser atès per l’Administració, els seus òrgans i
treballadors i, de l’altra, el dret a una protecció efectiva, fet que reverteix novament en una
atenció especial al dret-deure d’informació.
En un marc tan genèric, és necessari tenir en
compte que la preocupació principal no rau

només en la formulació d’un catàleg de drets
més o menys extens, sinó en la seva eficàcia,
virtualitat i exigibilitat. En aquesta línia, els serveis d’informació al turista creats per diferents
organismes públics s’enfronten a una tasca
important, motiu pel qual és especialment rellevant la capacitació professional del personal
que hi treballa, sobretot pel que fa al coneixement i maneig d’idiomes estrangers.
En tot cas, seguint Coca i Alcover (1989), és
recomanable que la formulació i posterior desenvolupament de la relació de drets del turista
seguesqui els criteris següents:
Una atenció especial a la publicitat i a les seves
exigències.
Una particular cura de la professionalitat
dels prestadors dels serveis i dels efectius que
hi treballen.
Una política de preus lliure, tot i que fixa, que
tracti d’evitar l’abús al qual es veu sotmès permanentment el turista.
L’adequació exacta entre el que s’ofereix i el
que realment es presta, sense modificacions sobrevengudes unilateralment per part del prestador del servei.
L’absència de pertorbacions i molèsties, especialment durant les hores de descans nocturn,
causades o derivades per mor de la contaminació ambiental, acústica o olfactiva.
Uns nivells de màxima sanitat i higiene, tant
en els establiments turístics com en els llocs públics, particularment a les platges.
La informació al turista sobre l’existència de
l’estatut legal que conté els seus drets i dels
mitjans establerts per exigir-ne el compliment i
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reclamar-ne la violació respecte a qüestions tan
diverses com: els horaris i hàbits comercials;
els preus i condicions de pagament dels serveis
turístics; els horaris i preus dels serveis públics
(per ex. transports, comunicacions i sanitat);
l’organització, règim i servei oferts pels establiments d’allotjament amb una consideració
especial a les sortides d’emergència i barreres
arquitectòniques; les activitats culturals i religioses; i el grau de seguretat ciutadana en l’entorn
on està situat l’allotjament i la resta de zones urbanes, com també les vies de denúncia en cas de
convertir-se en subjecte passiu d’un delicte.
Paral·lelament, certes iniciatives duites a terme
en diversos àmbits suggereixen contemplar la
creació d’un òrgan institucional de protecció
específica del turista que, a manera de defensor
del poble, ostenti una naturalesa juridicopública
i assumesqui una doble funció: preventiva –basada en la difusió d’informació, l’assessorament i la
recepció de queixes; cooperació en l’elaboració i
publicitació de les condicions generals de prestació dels serveis turístics; elaboració d’una memòria que faci constar les situacions més perjudicials per al turista i les deficiències més comunes dels mecanismes de protecció– i repressiva
–centrada en la formalització i canalització de les
denúncies i queixes formulades pels turistes; la
intervenció en els procediments d’imposició de
sancions com a òrgan legitimat per comparèixer
en els expedients sancionadors i representar, si
escau, els turistes que hagin sofert perjudicis
d’especial gravetat.
Així mateix, sembla que l’aplicació dels mecanismes d’arbitratge en l’àmbit turístic permetria
atendre un dels problemes de major entitat que
assumeix el turista, en qualitat de consumidor
o usuari, que no és més que la lentitud amb la
qual es resolen les seves reclamacions o pretensions. Mitjançant aquest procediment entre les
parts, s’entén que es podria arribar a solucions,

usualment pactades entre les parts juntament
amb l’àrbitre, de manera ràpida i satisfactòria per a tots els implicats. Cal assenyalar, en
aquest sentit, el reconeixement d’aquesta pràctica a la Llei 34/2002, juntament amb altres
mecanismes alternatius de resolució de conflictes en l’àmbit de la contractació electrònica i
l’ús dels diferents serveis de la societat de la informació. Val a dir, doncs, que des del punt de
vista turístic l’arbitratge ofereix una doble via,
atès que, més enllà de l’arbitratge institucional
–regit per la Llei 60/2003, de 26 de desembre,
d’arbitratge–, cal tenir en compte l’existència
de l’arbitratge de consum –previst amb caràcter
general per l’article 31.1 de la Llei 26/1984.

4.5.5. Regulació laboral
específica de les empreses
turístiques
El marc normatiu que s’encarrega d’ordenar els
principis sota els quals s’organitza i s’executa
l’activitat laboral condiciona en bona mesura
el desenvolupament i l’estructuració del mercat
de treball. A les Balears, el mercat de treball,
fortament centrat en el sector turístic i les activitats que en depenen indirectament, es contextualitza en l’ordenament integrat per les normes
estatals generals, els convenis col·lectius sectorials i les diferents resolucions judicials i extrajudicials, elements que, en tot cas, s’insereixen
en el procés europeu d’adaptació a les noves
circumstàncies econòmiques i socials.
En aquest sentit, l’aparició en escena de diferents factors relacionats amb la rapidesa del
progrés tecnològic, la intensificació de la competència derivada de la globalització, l’evolució
de la demanda subjecte als canvis dels gustos
i preferències dels consumidors, la creixent
terciarització de l’economia i les tècniques de
gestió basades en el paradigma just a temps
(just in time), entre altres qüestions, ha derivat
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en la flexibilització progressiva dels sistemes
de gestió empresarial. Tot plegat ha propiciat,
en darrera instància, el plantejament de noves
modalitats d’organització del treball i la diversificació del ventall de possibilitats contractuals,
situacions que no podien ser assumides pel model d’ocupació tradicional (Comissió Europea,
2006c), sustentat sobre la base d’uns supòsits
actualment mancats de validesa (per ex., ocupació permanent a temps complet, relacions
regides pel dret laboral centrat en el contracte
de treball, l’existència d’un únic empleador responsable, etc.).
231

Vegeu la Llei 32/1984, de modificació de determinats articles
de la Llei 8/1980, de 10 de març,
de l’Estatut dels treballadors.

232

Vegeu la Llei 10/1994, de 19 de
maig, sobre mesures urgents
de foment de l’ocupació; la Llei
11/1994, de 19 de maig, per la
qual es modifiquen determinats
articles de l’Estatut dels treballadors i del text articulat de la Llei
de procediment laboral i de la
Llei sobre infraccions i sancions
de l’ordre social; i la Llei 14/1994,
d’1 de juny, per la qual es regulen
les empreses de treball temporal.

233

Vegeu la Llei 63/1997, de 26 de
desembre, de mesures urgents per
a la millora del mercat de treball i
el foment de la contractació indefinida; la Llei 12/2001, de 9 de
juliol, de mesures urgents de
reforma del mercat de treball per
a l’increment de l’ocupació i la
millora de la seva qualitat; i la
Llei 46/2006, de 29 de desembre,
per a la millora i el creixement de
l’ocupació.

Mentrestant, en l’esfera estrictament turística,
les noves regles del joc global han afegit complexitat a la tasca d’assegurar el posicionament
competitiu de les destinacions més madures,
com ara la balear. Així les coses, més enllà dels
avantatges comparatius existents, fortament
basats en els aspectes més fonamentals del producte turístic, és necessari atendre especialment
els factors que incideixen en la qualitat dels serveis prestats, motiu pel qual resulta essencial
disposar d’un marc laboral adient que faciliti
l’ajustament entre les necessitats del sector i les
dels treballadors.
En aquest context, les reformes legislatives
envers la protecció de l’ocupació iniciades a
bona part dels països europeus a principis de
la dècada dels noranta es varen dur a terme
amb la finalitat d’augmentar les possibilitats
de contractació, mitjançant una relaxació de
les normes vigents, que va permetre instaurar
noves formes d’ocupació més flexibles i reduir
la protecció contra l’acomiadament. És, doncs,
en aquest escenari, en què s’adscriuen les reformes del mercat laboral espanyol, les quals han
afectat, lògicament, el sector turístic per tal
com és part integrant del sistema econòmic, si
bé algunes de les noves mesures planejades hi
han influït específicament.

En termes generals, les successives reformes
laborals espanyoles han tengut efectes, primerament, sobre les modalitats de contractació,
qüestió amb importants conseqüències per a
les regions turístiques de l’Estat, com ara les Balears. A tall d’exemple, les diferents disposicions
promulgades durant els darrers vint anys han
propiciat la generalització de la contractació
temporal en llocs de feina de naturalesa permanent o estacional, fórmula adoptada per prop
de nou de cada deu contractes signats l’any
2006 tant a les illes com al conjunt d’Espanya.
Concretament, el corrent flexibilitzador del mercat de treball nacional s’enceta amb la reforma
de l’any 1984,231 moment en què la modalitat
temporal s’obre a la contractació de qualsevol
treballador en situació d’atur amb la finalitat
última de fomentar l’ocupació i d’escurçar una
taxa d’atur enfilada part damunt del 20%. Val a
dir que la contractació temporal s’ha mantengut al llarg de les reformes laborals següents,
mitjançant el plantejament de diferents figures
contractuals que, si més no, persegueixen els
mateixos objectius.
Respecte d’aquesta darrera qüestió destaquen,
doncs, els contractes eventuals per circumstàncies de la producció i els contractes d’obra i servei proposats per la reforma de 1994,232 figures
que s’han mantengut a les reformes laborals
successives (1997, 2001 i 2006)233 i que, en tot
cas, han propiciat que la taxa de temporalitat
espanyola dupliqui l’europea (CES, 2008), sobretot a les economies regionals on es registra
una forta incidència d’activitats estacionals,
com ara el turisme i l’agricultura. En tot cas,
cal assenyalar la importància que revesteix la
modalitat de contractació fixa discontínua per
al mercat de treball balear, en general, i per al
sector turístic, en particular. I és que la figura
esmentada neix amb la vocació de combinar
criteris de flexibilitat i estabilitat en la relació
laboral, de manera que el treballador gaudeix
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d’uns drets equiparables als de la contractació
indefinida, mentre que l’empresari pot disposar
d’un col·lectiu de treballadors fixos durant els
períodes de més demanda i assegurar una continuïtat a la plantilla beneficiosa en termes de
qualificació i acumulació d’experiència.
Després de més de vint anys de desenvolupament normatiu, el mapa general de la contractació laboral, extrapolable igualment al sector
turístic, es troba integrat per: (1) els elements
presents a la darrera reforma laboral, continguda a la Llei 46/2006, de 29 de desembre, per
a la millora i el creixement de l’ocupació; (2) el
marc bàsic establert pel text refós de l’Estatut
dels treballadors i el desenvolupament a posteriori d’alguns dels articles que el componen;
i (3) els diversos elements que perviuen de la
reforma laboral anterior, exposada a la Llei
12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de
reforma del mercat de treball per a l’increment
de l’ocupació i la millora de la seva qualitat.

Paral·lelament, una segona conseqüència de les
successives reformes laborals rau en el desplaçament cap a la negociació col·lectiva de tota
una sèrie d’aspectes clau de les relacions laborals, regulats fins aleshores a través de diferents
disposicions legislatives. Així, històricament, la
reforma de 1984 ja perseguí clarament la negociació col·lectiva descentralitzada mitjançant
el foment dels convenis d’empresa enfront dels
sectorials, com a manera d’afavorir, en un marc
institucional d’intervenció estatal mínima,
l’adaptació automàtica de les relacions laborals a les característiques i situacions empresarials, vincular l’evolució salarial amb les condicions reals de l’empresa i elevar la productivitat
arran d’una millor utilització de les hores contractades. No obstant això, els convenis sectorials varen acabar sent majoritaris per mor de
l’acció sindical (Ferreiro, 2003). El resultat final
del procés assenyala l’existència d’uns convenis que ja no queden relegats a la condició de
simple complement de les disposicions vigents

Marc normatiu
Indefinides
Indefinida

RDLG 1/95; Llei 43/06

Indefinida per a fixos discontinus

RDLG 1/95; Llei 43/06

Per al foment de la contractació indefinida

Llei 12/01; Llei 43/06

Temporals
Per a la formació

RDLG 1/95; OM 14-VII-98; Res. 4-II-05; RD 488/98; Res. 26-X-98

En pràctiques

RDLG 1/95; RD 488/98

D’obra o servei determinat

RDLG 1/95; RD 2720/98

Eventual per circumstàncies de la producció

RDLG 1/95; RD 2720/98

D’interinitat

RDLG 1/95; RD 2720/98; Llei 45/02; Llei 43/06;
RDL 11/98; Llei 12/01; LO 1/04

En substitució per anticipació de l’edat de jubilació

RD 1194/85; Llei 43/06

Indefinides/Temporals
A temps parcial

Font: Ministeri de Treball i Immigració
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RDLG 1/95; RD 1131/02; RDL 15/98

Quadre 4.18

Modalitats bàsiques
de contractació, 2006
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234

Aquest conveni, vàlid per al
període 2005-2008, ha estat substituït pel XIII Conveni col·lectiu
de l’hoteleria de les Illes Balears,
vigent des del 22 d’agost de 2008.
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en matèria de condicions laborals, sinó que
s’erigeixen en importants instruments a l’hora
d’ajustar els principis legals a les situacions econòmiques específiques i/o a les circumstàncies
particulars de determinats sectors. Així, la negociació col·lectiva pot, a hores d’ara, regular
qüestions relacionades amb el màxim d’hores
complementàries duites a terme en el marc
d’un contracte a temps parcial, la durada del
període de prova, la utilització de la contractació a temps parcial en el cas dels contractes
fixos discontinus, la durada del contracte eventual, els sistemes de classificació professional,
els ascensos, la promoció i formació professional, els complements salarials, la promoció
econòmica, la distribució de la jornada, les hores extraordinàries, els torns de treball i els descansos, entre d’altres.

l’acció assistencial, la salut laboral i els drets de
representació col·lectiva. Entre totes aquestes
qüestions cal assenyalar que en matèria de contractació el conveni balear se centra en:

En l’àmbit turístic, l’hoteleria constitueix el segment d’activitat que comptabilitza a les Balears
un major nombre d’empreses (8.984, 2006) i
treballadors (98.025, 2006) emparats per la
negociació col·lectiva. Els aspectes contemplats pels processos de negociació s’emmarquen, d’una banda, en el III Acord laboral del
sector de l’hoteleria (ALEH III), conveni d’àmbit nacional-sectorial que actua en clau protectora del treballador, regula els contractes formatius i s’ocupa de la formació professional,
el règim disciplinari i la solució extrajudicial de
conflictes, alhora que, amb caràcter particular,
interfereix en el règim de subrogació empresarial en els supòsits de transmissió d’empreses
hoteleres a col·lectivitats de restauració. D’altra banda, es disposa a nivell autonòmic del
XII Conveni col·lectiu del sector de l’hoteleria de
les Illes Balears,234 que regula, respectant els termes del conveni nacional, els diferents aspectes
relatius al règim de contractació, les plantilles,
la mobilitat, els ascensos, el temps de treball,
el règim retributiu, el complement d’antiguitat,
la desvinculació salarial, la jubilació parcial,

La introducció del temps parcial en la contractació fixa discontínua, de manera similar als
convenis previs (Borrás, 2004).

L’establiment de mesures que permeten reconèixer i/o reforçar diversos drets, com ara
l’escurçament del període de prova establert al
conveni nacional mitjançant la fixació de preferències per a l’accés a la condició de fix o fix
discontinu, o la fixació de criteris relatius a la
relació entre treballadors temporals i indefinits
del centre.
La disminució de la durada dels contractes eventuals prevista a l’Estatut dels treballadors i l’augment del nombre de dies de la indemnització que
corresponen per finalització de contracte.

La definició d’un règim jurídic que conjuga
les garanties laborals amb àmplies facultats
empresarials, com ara la garantia d’ocupació
(amb possibilitat d’interrupció condicionada
per part de l’empresari), el règim de crida a
l’inici de la campanya (amb un marge de trenta dies per a l’empresa), el règim de descansos
(amb facultat empresarial per a la fixació de les
dates de vacances) i el règim de novació transitòria de la condició de fix discontinu a fix ordinari per a les empreses que pretenen convertir
l’activitat estacional en permanent.
Més enllà dels aspectes propis de la contractació, cal destacar que el conveni esmentat possibilita el còmput bisetmanal del descans entre
jornades en el cas de determinades activitats i
àrees funcionals, fixa el nombre de dies naturals
de vacances i en confirma el dret a la posposició
o interrupció en cas de baixa, estableix la pre-
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ferència dels treballadors amb responsabilitats
familiars pel que fa al gaudi del descans setmanal i millora el règim d’excedència i alguns dels
mínims legals establerts en matèria de permisos, alhora que en reconeix de nous també pel
que fa a la conciliació.
No obstant això, també s’observen algunes
mancances, atès que no s’ocupa de les hores
extraordinàries –fet que obre la porta als pactes individuals (Monreal, 1999)–, no determina
els conceptes que integren el salari de vacances,
excepte en el cas de la traducció de les vacances
en metàl·lic –qüestió que possibilita l’exclusió
dels conceptes de la remuneració percebuts regularment– i, respecte del règim salarial, contribueix escassament a incrementar el relativament baix ingrés anual per treballador, alhora
que, basant-se en els paràmetres clàssics, no
fomenta un sistema de retribució lligat als resultats del negoci –fet que implícitament remet
la fixació dels complements dirigits a la fidelització del treballador a l’autonomia individual i
que, en darrera instància, no ajuda a combatre
l’alt índex de rotació laboral del sector.
En altres esferes de l’activitat turística, la negociació col·lectiva autonòmica cobreix els segments del lloguer de vehicles sense xofer (235
empreses; 1.550 treballadors, 2006),235 la neteja d’edificis i locals (300 empreses; 6.927 treballadors, 2006)236 i el transport discrecional
turístic de viatgers per carretera (80 empreses i 2.500 treballadors, 2006).237 Pel que fa
a aquest darrer, l’àmbit d’actuació se centra,
sobretot, en el règim remuneratori, la contractació, els acomiadaments i les liquidacions, el
temps de treball i també en diverses qüestions
particulars, com ara les referents al règim de
càrrega i descàrrega. En termes de contractació, potser l’aspecte més rellevant estableix
tota una sèrie de previsions d’interès, com són
els criteris de crida dels treballadors fixos dis-
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continus i la possibilitat que es contractin a
temps parcial, els percentatges de treballadors
fixos, fixos discontinus i temporals d’acord
amb la grandària de la plantilla, la durada del
contracte eventual, els dies d’indemnització
per finalització del contracte temporal i la garantia d’una jornada mínima diària i setmanal
en el contracte a temps parcial.
Contràriament, l’activitat duita a terme per les
agències de viatges de les Balears resta sota la
negociació col·lectiva d’àmbit nacional, mitjançant un conveni que, en termes generals, recull els punts següents:
Contractació: s’ocupa dels contractes formatius, els eventuals –per als quals contempla
durades diferents d’acord amb el percentatge de plantilla que gaudeix de contracte fix a
l’empresa– i els d’obra i servei –per bé que entre
els treballs que poden ocasionar-los eludeix els
estacionals, fet que suposa recórrer a la contractació fixa discontínua.
Temps de treball: fixa una jornada anual i
remet al pacte individual o d’empresa per a
l’establiment de l’horari, preveu l’execució obligatòria d’hores extraordinàries en situacions en
què seria fàcil recórrer a sistemes de distribució
irregular de la jornada i millora el règim legal de
permisos mitjançant, per exemple, la inclusió
de noves causes familiars.

235

Resolució de la Direcció General de Treball i Salut Laboral,
d’11 de maig de 2004, per la qual
es fa públic el conveni col·lectiu
laboral del sector de lloguer de
vehicles sense xofer de les
Illes Balears.

236

Estructura salarial: es remet als esquemes clàssics i, per tant, no incentiva la productivitat individual. Pel que fa al complement d’antiguitat,
aplica l’Estatut dels treballadors i elimina els
drets en curs d’adquisició.
Val a dir, en qualsevol cas, que paral·lelament al
marc de negociació sectorial existeixen convenis
d’empresa que també afecten el mercat laboral
turístic balear, com ara els signats per algunes

Resolució de la Direcció General de Treball, de 13 d’octubre
de 2005, per la qual es fa públic
el conveni col·lectiu del sector
de neteja d’edificis i locals de les
Illes Balears.
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Resolució de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, de 23 d’agost de 2004, per
la qual es fa públic el conveni
col·lectiu laboral del sector del
transport discrecional i turístic
de viatgers per carretera de les
Illes Balears, vigent fins al 31 de
desembre de 2006.
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de les companyies del sector del transport aeri
(per ex., Iberia, Spanair, Globalia), el transport
marítim (per ex., Acciona-Transmediterránea) i
de les activitats d’oci i entreteniment (per ex.,
Aquacity i Aqualand Aspro Ocio).
En termes generals, s’evidencien, doncs, els aspectes clau següents:
El tractament particular dispensat a la modalitat contractual del fix discontinu en el sectors
de l’hoteleria i el transport turístic en contraposició al sector de les agències de viatges.
238
Decret 59/1997, de 25 d’abril,
pel qual es crea la Mesa de Diàleg
Social.

239

Acord del Consell de Govern,
de dia 18 de novembre de 2005, pel
qual es crea la Mesa de Turisme.

L’atenció de la negociació col·lectiva a determinades situacions generadores d’inseguretat i
precarietat laboral, siguin de caràcter general
(com les millores voluntàries de la Seguretat
Social) o específic (com la subrogació empresarial en cas de transmissió d’empresa sense
transmissió patrimonial).
L’afavoriment dels interessos del treballador en
matèria de contractació laboral, per bé que continuen mancant certes dosis de contundència en
la lluita contra la contractació encadenada.
El manteniment dels règims salarials en
l’esfera més clàssica, basada en la distinció
d’un salari base per als diferents nivells retributius i l’aplicació de complements salarials
tradicionals que no apel·len a la productivitat
individual.
La necessitat que les negociacions en matèria
de temps de treball i de règim de suspensions i
excedències tenguin en compte la conciliació de
la vida laboral i familiar.
Sigui el que sigui, cal tenir en compte, més enllà
de la tasca desenvolupada pels legisladors i la
negociació col·lectiva, la funció fiscalitzadora
que exerceix l’Administració amb la finalitat de

garantir la normativa laboral, afer que pren una
rellevància especial en termes de l’existència de
treball irregular i del frau de llei en matèria de
contractació temporal. Particularment, part
del treball de l’Administració se centra a evitar
els efectes no desitjats que deriven de la dinàmica del mercat laboral turístic, motiu pel qual
resulta essencial el manteniment d’un diàleg social obert que servesqui per identificar els punts
forts i els punts febles que han de guiar les actuacions (CES, 2006).
Respecte d’aquesta darrera qüestió, destaca a les
Balears el rol desenvolupat per la Mesa de Diàleg
Social,238 creada l’any 1997 com a òrgan de consulta, participació i seguiment. Aquesta mesa, integrada per l’Administració pública, els sindicats
i les organitzacions empresarials més representatives del teixit regional, es va dedicar al disseny
i la promoció de les competències relatives a les
relacions laborals, l’economia social i l’execució i
el seguiment de la política d’ocupació. Addicionalment, en l’àmbit sectorial, destaca la Mesa
de Turisme,239 constituïda el mes de novembre
de 2005 com a fòrum de diàleg, participació, negociació, col·laboració i seguiment de l’activitat
turística. Les principals funcions assumides fan
referència a l’anàlisi de la situació del sector i les
seves perspectives de futur, mitjançant l’estudi de
les actuacions, que permetin garantir la competitivitat a mitjà i a llarg termini.
Altres actors determinants en el camp de les
relacions laborals a les Balears són la Fundació Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes
Balears (TAMIB) –creada l’any 1996 per dirimir,
conciliar i arbitrar les controvèrsies laborals, siguin individuals o col·lectives, a través de solucions àgils, senzilles i eficaces– i la Fundació per
a la Prevenció de Riscos Laborals –constituïda
l’any 2005 i a l’empara de l’acord interprofessional signat l’any 2006 pel qual es regulen les
aportacions empresarials rebudes.
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Tot aquest repàs de la legislació ens indica que
per poder competir en un escenari turístic internacional complex i subjecte a la competència de països emergents amb menors costos
de producció i marcs laborals molt més laxos,
una nova regulació laboral per al sector turístic
hauria d’incorporar més ajustaments a l’àmbit
de l’administració, les empreses i els treballadors. En aquest marc, és essencial l’impuls de
la reducció de la temporalitat i el foment de
l’ocupació estable, tot aprofitant les figures
jurídiques existents que així ho permeten i acceptant que el sector requereix també fórmules
d’ocupació temporal imprescindibles per cobrir
les necessitats d’una indústria clarament estacional (Exceltur, 2006). Així doncs, l’activitat
turística demana la implantació d’un model de
treball que faciliti l’adaptació del volum de la
plantilla a la situació econòmica del sector, sense malmetre la prestació dels serveis ni els interessos dels treballadors. En definitiva, es tracta
de permetre un millor ajustament de l’oferta i la
demanda de treball en el sector, amb fórmules
flexibles en la durada i distribució del temps de
treball que permetin una certa mobilitat i agilitat en la contractació.

4.5.6. Normativa d’estrangeria:
problemes per als turistes
Les condicions d’entrada de persones i capitals
en un territori determinat, regulades a través
de normes de caràcter nacional i internacional, determinen en bona mesura l’esdevenir del
mercat turístic, per tal com les restriccions en
matèria d’arribada de turistes i la canalització
de capitals poden condicionar notablement
l’elecció de la destinació. Per aquest motiu,
el sector turístic ha mostrat reiteradament la
seva preocupació envers l’obstacle que suposa
la necessitat de disposar de determinats elements, com ara el visat, sobretot en el cas dels
ciutadans d’alguns països que, d’acord amb el

caràcter emergent de les economies respectives
i/o la seva obertura política a l’exterior, s’han
convertit en emissors potencials de visitants.
En aquest marc, el corpus normatiu referit a la
forma d’accés d’estrangers al país està constituït
pel que s’anomena ‘normativa d’estrangeria’,
que inclou essencialment les normes que estableixen els drets i deures dels estrangers i les que
regulen l’entrada i la permanència al territori tant
en el cas d’estades de curta durada com en el de
residència perllongada. De tot aquest bagatge regulador, les normes que afecten més directament
l’esdevenir de l’activitat turística de les Balears
són, d’una banda, les que regulen les condicions
d’entrada per a la realització d’estades de curta
durada per motius turístics i, de l’altra, les que
estableixen els límits als moviments de capitals
entre països, principalment pel que fa a les conseqüències sobre la compravenda de béns immobles, en un context en què s’ha incrementat la
importància del turisme residencial.
Durant els darrers vint anys, les variacions produïdes en ambdós àmbits normatius es relacionen fonamentalment amb l’entrada d’Espanya
a la Comunitat Econòmica Europea, l’1 de gener de 1986. En aquest sentit, el Reial decret
1099/1986, sobre l’entrada, permanència i treball a Espanya de ciutadans dels estats membres,
va establir que els nacionals dels països comunitaris compresos a la disposició esmentada podien entrar i romandre en territori espanyol fins
a tres mesos amb l’únic requisit de presentar la
targeta d’identitat o el passaport. Actualment,
la situació no ha canviat, per bé que el marc jurídic que recull aquesta llibertat es regeix a través
del Decret 240/2007, sobre l’entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels
estats membres de la Unió Europea i del estats
que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Aquesta nova disposició presenta
una ampliació dels destinataris que respon, en
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primer lloc, a la inclusió de nous estats membres
a la UE i, en segon lloc, a l’assimilació dels ciutadans de Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa
–tots, països no comunitaris– als ciutadans de
la UE, en matèria de lliure circulació de persones, en virtut de l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu de 1992 i de l’establiment d’un acord
bilateral de 1999 amb la confederació Suïssa.

240
Vegeu la Llei orgànica 4/2000,
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya
i la seva integració social, i el
Reial decret 2393/2004, de 30
de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei orgànica
4/2000, d’11 de gener, sobre drets
i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
241
Vegeu l’Ordre PRE/1282007,
de 10 de maig, sobre mitjans econòmics, la disposició dels quals
hauran d’acreditar els estrangers
per poder efectuar la seva entrada
a Espanya, disposició que deroga
l’Ordre de 22 de febrer de 1989
del Ministeri de l’Interior que
tractava la mateixa qüestió.
242

Seguint la norma anterior, la
quantitat acreditada ha d’equivaldre com a mínim al 10% del
salari mínim interprofessional
multiplicat pel nombre de dies
de l’estada i pel nombre de persones a càrrec del sol·licitant, per
bé que s’estableix un mínim per
persona del 90% del salari mínim
interprofessional amb independència del temps previst d’estada.
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Entre els que ja s’han esmentat, s’afegeixen el d’acreditar que
no es pateix cap malaltia susceptible de quarantena i el de no estar
subjecte a cap prohibició expressa.
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Anomenat ‘visat per estada de
curta durada’ en la terminologia
comunitària.
245

Integrades per la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer
(CECA), la Comunitat Europea
(CE) i la Comunitat Europea de
l’Energia Atòmica (EURATOM).

Aquestes disposicions marquen, doncs, la línia
bàsica que separa els drets dels ciutadans de la
UE i assimilats, sense cap barrera a l’entrada i
a l’estada per motius turístics, i els ciutadans
no comunitaris. Pel que fa a aquests darrers,
l’entrada i l’estada per motius turístics fins a
un màxim de tres mesos resta condicionada,
amb caràcter general, a la possessió de passaport i visat i, si es requereix al lloc d’entrada,
a l’acreditació que certifica que es disposa
dels mitjans de vida suficients per al temps
que duri l’estada, un document justificatiu
de l’establiment d’allotjament o una carta
d’invitació d’un particular i, si escau, la confirmació de la reserva d’un viatge organitzat i d’un
bitllet de tornada.240
Malgrat l’existència d’aquestes restriccions, atès
que el control de l’acreditació dels mitjans de
vida a tots els visitants no comunitaris presentaria dificultats pràctiques insalvables, la norma reguladora preveu que l’aplicació d’aquest
control es dirigesqui especialment als ciutadans
dels països estadísticament més sensibles a la
immigració regular espanyola241 i, entre aquests,
tot i que la norma no ho esmenti explícitament, als que provenen dels països exempts de
l’obligació de visat, per tal com no han hagut
d’acreditar la disposició de mitjans de vida suficients al país d’origen. En aquest sentit, la manera d’acreditar que es disposa d’aquests mitjans de vida pot realitzar-se exhibint els diners
en efectiu o presentant xecs de viatge, cartes de
pagament o targetes de crèdit.242

Així mateix, el requisit de presentar una carta
d’invitació implica l’expedició d’aquest document per part de les comissaries de policia a petició d’un resident espanyol, amb la qual cosa
és necessari adjuntar els documents que confirmin la relació de parentesc amb el convidat o
els testimonis que puguin demostrar l’existència
prèvia d’amistat amb la persona convidada,
com també els documents que acreditin la disposició d’un habitatge i la relació de persones
allà empadronades, els mitjans econòmics per
sufragar les despeses d’allotjament derivades
de la invitació i qualsevol altre aspecte considerat rellevant per l’instructor del procediment,
sense que s’exclogui la realització d’una entrevista personal per tal de comprovar la veracitat
de la informació presentada.
D’entrada, el visat consisteix en una autorització, estesa normalment sobre el passaport mateix o en un document per separat, que habilita
l’estranger per presentar-se en un lloc fronterer
de l’estat emissor i sol·licitar-ne l’entrada, sempre que es reunesquin els requisits exigibles.243
En aquest context general, la regulació del visat
d’estada,244 que autoritza les visites de caràcter turístic, ha experimentat canvis significatius
durant les dues darreres dècades d’acord amb
l’evolució de la normativa comunitària.
Val a dir, en tot cas, que fins al 1985 el règim
d’entrada i permanència dels ciutadans no comunitaris era de competència exclusiva dels estats membres, atès que en els tractats fundacionals del que foren primerament les Comunitats
Europees245 i després la Comunitat Econòmica
Europea, no existia cap transferència a les institucions comunitàries en aquesta matèria. El
primer pas per canviar aquesta situació es va
fer a través de l’aprovació de l’Acord de Schengen, de 14 de juny de 1985, relatiu a la supressió gradual dels controls a les fronteres comunes, el qual va establir les bases d’un sistema
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de cooperació reforçat exclusivament entre els
estats signants del conveni, entre els quals inicialment no figurava Espanya. El principal objectiu de l’Acord se centrava en la creació d’un
espai sense controls fronterers interiors, fet que
obligava a crear unes condicions uniformes per
traspassar la frontera exterior comuna, com ara
l’existència d’un visat únic i vàlid per al conjunt
dels estats membres.
No obstant això, l’Acord de Schengen, el seu
conveni d’aplicació, amb data de 19 de juny
de 1990, i les normes que emparava, varen començar a ser parcialment desplaçades per la
normativa pròpiament comunitària promulgada
després del Tractat de Maastricht de 1992, les
quals varen ser transformades i recollides de manera conjunta al Tractat d’Amsterdam de 1997.
Amb tot, la comunitarització d’aquestes qüestions continua sent territorialment incompleta:
el Regne Unit, Irlanda i Dinamarca es mantenen
al marge d’aquesta política comuna, no participen en l’adopció de les mesures proposades en
virtut d’aquest tractat ni hi queden vinculats, per
bé que, si volen, s’hi poden sotmetre, i així ho
han fet en alguns casos.
D’acord amb aquest marc comunitari, el visat
d’entrada permet romandre al país de la destinació fins a un màxim de tres mesos i contempla una o diverses entrades durant aquest
període, si bé és possible atorgar un visat
amb una vigència d’un any o més sempre que
l’estada excedesqui de noranta dies per semestre.246 Val a dir que aquest període de temps és
també el màxim permès als estrangers exempts
de l’exigència de posseir un visat per entrar al
territori espanyol. La determinació dels països
els ciutadans dels quals requereixen un visat per
creuar les fronteres exteriors de la UE s’estableix
al Reglament 539/2001, modificat pel Reglament 1932/2006. Complementàriament, cal
assenyalar que la validesa del visat d’estada
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s’estén arreu del territori comunitari, a excepció
del Regne Unit i d’Irlanda, si bé aquesta qüestió
no constitueix un obstacle, atès que tanmateix
existeix l’obligatorietat, fins i tot per als estrangers que no necessiten visat, de declarar a les
autoritats locals en un termini de tres dies el
desplaçament d’un estat membre a un altre de
diferent del de la primera entrada.
Paral·lelament, la normativa sobre la circulació
de capitals, sotmesa igualment al marc normatiu
comunitari, pot influir directament en l’impuls
del turisme residencial –atesos els requisits establerts per a la compravenda d’immobles per
part de no residents– i, alhora, en el volum de
la despesa turística efectuada –d’acord amb les
limitacions existents envers l’entrada i la sortida de diners en efectiu i/o mitjans de pagament
equivalents (Garau, 2007).
En aquest sentit, malgrat el caràcter clarament
liberalitzador de la regulació comunitària tant
pel que fa als moviments de capital intracomunitaris (entre residents dels diferents estats
membres de la UE) com extracomunitaris (entre residents i no residents dels estats membres
de la UE), es preveuen tota una sèrie de límits
i s’atorga a les diferents entitats nacionals la
possibilitat d’establir mesures restrictives sempre que s’apliquin, per raons d’ordre i seguretat
pública, de manera no discriminatòria. Aquest
principi de liberalització, recollit al tractat fundacional de la UE, s’insereix a l’ordenament
espanyol a través de la Llei 19/2003, de 4 de
juliol, sobre el règim jurídic dels moviments
de capital, les transaccions econòmiques amb
l’exterior i determinades mesures de prevenció
del blanqueig de capitals.
En aquest àmbit, l’entrada i la sortida de diners
en efectiu o a través de mitjans de pagament
equivalents constitueixen operacions que poden arribar a assolir una certa transcendència
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Sobre aquesta qüestió, consultau el Reial decret 2393/2994.
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turística, tant pel que fa a la transacció en si
mateixa com per la quantitat pecuniària per la
qual és obligatori presentar la declaració pertinent. Respecte d’aquesta qüestió, el Reial
decret 1816/1991, de 20 de desembre, sobre
transaccions econòmiques amb l’exterior ja establia que les operacions d’entrada i sortida de
capitals es podien realitzar lliurament sempre
que, si superaven els deu mil euros, es declarassin prèviament a les autoritats competents. La
Llei 19/2003 recull igualment aquest precepte i,
addicionalment, disposa que la manca de presentació de la declaració esmentada constitueix
una infracció lleu subjecte a sanció.

247
Es contemplen les persones físiques amb domicili o residència
principal a l’estranger, les persones jurídiques domiciliades a
l’estranger i les entitats públiques
de sobirania estrangera.

En la mateixa línia, l’adquisició de béns immobles per part de no residents a la UE, si bé es
pot realitzar lliurement,247 també constitueix una
operació sotmesa a limitacions específiques. Així
doncs, en el cas que el muntant de la inversió
superi determinades quantitats i provengui d’un
paradís fiscal existeix l’obligació de declarar
l’adquisició i/o d’obtenir una autorització prèvia de caràcter militar abans de dur a terme la
transacció, especialment a les Balears, territori
declarat per la normativa de defensa nacional
zona d’accés restringit a la propietat estrangera.
Addicionalment, l’adquisició de béns immobles
per part de no residents a la UE topa amb un
altre inconvenient, atès que la Direcció General dels Registres i del Notariat assenyala que la
transmissió d’un immoble situat a les Balears
realitzada fora de la UE entre dues persones no
residents a cap dels estats membres només es
podrà inscriure al Registre de la Propietat si ha
estat intervenguda per un notari espanyol.
En aquest escenari i en termes generals, d’entre
tots els requisits establerts al voltant de l’entrada de persones al territori nacional, sembla que
l’exigència d’un visat als ciutadans dels països
que disposen de segments de població amb un

alt nivell econòmic és el que podria generar un
major perjudici al sector turístic, per tal com
pot constituir la causa per la qual part de la demanda potencial es desviï a altres destinacions
on no s’hagi d’afrontar aquest tràmit. En tot
cas, val a dir que les diferents mesures destinades, fonamentalment, a combatre la immigració irregular no sembla que tenguin sempre la
capacitat per complir els seus propòsits. A tall
d’exemple, no és erroni pensar que un estranger decidit a romandre de manera irregular al
país de la destinació no tendrà excessives objeccions a sacrificar l’import que poden suposar uns dies d’allotjament a qualsevol establiment turístic, sense la necessitat de recórrer a la
presentació de cartes d’invitació de residents.
Per contra, algú que pretengui realment passar
unes vacances al país convidat per una persona
coneguda, la tramitació de la carta d’invitació
pot acabar convertint-se en un element altament dissuasori.
Per aquest motiu, l’impuls de totes aquelles
mesures que permetin resoldre amb la màxima agilitat la sol·licitud del visat per a estada
turística revesteix una rellevància especial. En
aquest sentit, es proposa l’augment del nombre d’oficines consulars en els països no comunitaris als ciutadans dels quals s’exigeix un visat
per entrar a les Balears, especialment els que
han experimentat un augment tant de la renda
per càpita com del grau d’obertura a l’exterior
i que, per tant, presenten a priori una major
propensió a viatjar; un increment dels mitjans
humans i materials de les oficines existents; i,
alhora, una generalització del sistema que permeti als operadors turístics acreditats la gestió
de les sol·licituds de visat dels seus clients a través de la xarxa.
D’acord amb aquesta darrera qüestió, la instrucció consular comuna ofereix la possibilitat
d’agilitzar el procediment d’obtenció dels vi-
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sats de curta durada permetent que les gestories, les agències de viatges i els operadors
de viatges combinats puguin actuar com a
intermediaris apoderats del sol·licitant, sempre que es tracti d’organitzacions conegudes i
acreditades com a tals per les oficines consulars. Amb aquest sistema, que ja és utilitzat de
manera efectiva però que es podria seguir potenciant, es facilita notablement l’obtenció del
visat sobretot en el cas dels països d’una gran
extensió territorial. Així mateix, es disposa d’un
sistema d’informació centralitzada (VISATUR)
que permet gestionar a les entitats acreditades
les sol·licituds mitjançant una aplicació web
accessible a través d’Internet que ofereix la
possibilitat d’obtenir el visat en un termini no
superior a les setanta-dues hores.
Així mateix, pel que fa a la normativa referent
a la circulació de capitals, la conveniència
de limitar l’adquisició d’immobles per part
d’estrangers constitueix periòdicament un objecte de discussió pública a les Balears, amb la
finalitat d’evitar una venda eventual del territori al capital forà. En tot cas, cal tenir en compte
que, a priori, tota mesura restrictiva establerta
en aquest àmbit suposa infringir la normativa
comunitària, tot i que aquesta normativa preveu que els estats membres adoptin les mesures
que creguin adequades per raons de seguretat,
salut i ordre públics. D’aquesta manera, cal
plantejar si la normativa comunitària sobre la
lliure circulació de capitals admet certes limitacions per motius d’interès general diferents de
l’ordre públic i la defensa nacional, com ara la

preservació del territori i del medi ambient, la
política agrícola i forestal, etc.248
El Tribunal de Justícia de la UE ha abordat
aquestes qüestions a partir de la legislació constitucional austríaca i la normativa dels diversos
estats federats d’aquest país, els quals supeditaven l’adquisició de segones residències per part
de no residents a l’obtenció d’una autorització
administrativa. A partir d’aquest cas, les raons
d’interès general contemplades s’associen a
l’ordenació del territori, el manteniment d’una
població permanent i d’una activitat econòmica autònoma respecte del sector turístic, una
utilització raonable del sòl edificable i a les diverses motivacions relacionades amb la política
agrícola i forestal, entre d’altres. Sigui el que sigui, la legislació restrictiva finalment adoptada
només pot ser compatible amb el marc comunitari si s’aplica de manera no discriminatòria
i proporcional, fet que suposa, d’una banda,
la no integració de diferències de tracte entre
els nacionals i els residents a altres països comunitaris i, de l’altra, la disminució del poder
discrecional de les autoritats administratives en
el procediment d’autorització.
Així doncs, sembla adient que, malgrat que el
sector turístic de les Balears demani la desaparició de les limitacions a la llibertat de moviments
tant en matèria de circulació de capital com de
persones, es mantengui una certa complementarietat amb els interessos generals de l’arxipèlag,
sempre en el marc de les possibilitats establertes
pel marc de regulació comunitària.
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Vegeu el Diari Oficial de la Unió
Europea C-241, de 29 d’agost de
1994, p. 402.
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El turisme es troba, a les portes del segle xxi, en un procés de canvi continu i intens per mor de la introducció de nous esquemes i models que a poc a poc van substituint els que imperaven a la segona meitat
del segle xx. El canvi es construeix silenciosament comptant amb la desaparició de les fronteres nacionals, les oportunitats d’accés i gestió introduïdes per les telecomunicacions i la informació i, el més
important, es produeix en un escenari de creixent integració econòmica que té com a protagonista la
liberalització dels mercats de béns, serveis i, sobretot, de capitals, fet que ha provocat l’avanç accelerat
de la globalització i, consegüentment, l’augment de la competència entre les empreses i la possibilitat
que puguin competir en molts de països a la vegada amb més facilitats i amb un cost menor.
En el marc d’aquesta concepció, en què la competència és una variable intrínseca al model mateix,
que determina les estratègies de concentració empresarial, les aliances internacionals i la interrelació
de mercats, cobra un paper creixent l’entorn regional i local on es localitzen les empreses i resideixen les persones. Els territoris i les empreses competeixen globalment sobre la base dels avantatges
competitius consolidats localment. Aquesta tensió s’explica arran de la importància que presenten
diversos elements de l’entorn local per al desenvolupament de l’empresa i la capacitat de generar
recursos i competència, com ara l’ordenació i localització de les activitats socioeconòmiques en el
territori, la formació de la mà d’obra, el compromís mediambiental, l’accés a infraestructures de
comunicació i telecomunicació, la proximitat a proveïdors de qualitat, l’extensió d’institucions de
cooperació empresarial i l’eficiència de les polítiques públiques.
El canvi esmentat imposa la necessària modificació de comportaments i estratègies dels agents públics i privats, tenint en compte elements no contemplats en el passat, que seran claus en el comportament a mitjà i a llarg termini. Alguns d’aquests elements, com la millora del capital humà,
introdueixen oportunitats amb relació a les noves tecnologies i actuen sobre el teixit empresarial i
social. Altres, com la capacitat de càrrega o el deteriorament ambiental, fan obligatòria l’actuació
pública per corregir les fallides del mercat i assegurar la tan desitjada i recurrent ‘sostenibilitat’. Des
d’aquesta perspectiva, l’ordenació del territori dirigida a consolidar un sistema de ciutats i nuclis
turístics integrats, amb una correcta jerarquització i una distribució territorial equilibrada, es configura com un element clau de millora de la competitivitat i la qualitat a llarg termini de qualsevol
destinació turística. A la vegada, la conservació dels recursos naturals i dels ecosistemes d’interès,
com a valors a l’alça de la societat, i el desenvolupament d’infraestructures, dissenyades sota criteris
de compatibilitat entre eficiència econòmica i eficiència ecològica, tenen un paper estratègic en la
generació d’un entorn competitiu.
D’acord amb aquest plantejament, aquesta part quarta de l’obra considera, en primer lloc, les qüestions relacionades amb el capital humà i amb la base territorial de l’economia balear –com a principals factors primaris de producció–, mentre que, a continuació, s’examina la capacitat de les infraestructures per estructurar i modelar el territori, atès que es configuren com els principals elements
de difusió de les possibilitats de prestació de serveis turístics al llarg del territori. Finalment, atesa la
importància clau que manté el sector públic en les economies mixtes, no tan sols per la participació
significativa que té en la gestió del total dels recursos generats per l’economia, sinó també, i de manera destacada, pel seu paper regulador del conjunt de l’activitat en les societat avançades, s’analitza
l’actuació que desenvolupa en l’àmbit normatiu.
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Es tracta d’un examen global en què, d’una manera expressa, s’han volgut integrar els factors més
determinants per al futur del turisme. Potser per això apareix una referència permanent a l’anàlisi
pluridisciplinària. Tanmateix, és important advertir que molts dels factors analitzats es troben condicionats per la dinàmica en curs i són esclaus de decisions preses en el passat. En tot cas, potser el
més interessant és esbossar els grans trets que s’observen, perquè són els que incideixen en el desplegament de veritables actuacions en matèria d’educació, de formació, d’ordenació del territori,
d’innovació, d’infraestructures, etc., amb impacte sobre la funció de producció o sobre la demanda
final turística, que es tradueixen en activitats turístiques amb un valor afegit major que les que avui
es desenvolupen. Altrament es poden tenir dificultats.
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4 . 1 . M e rc at d e t r eb a l l i f or m a ció
L’evolució futura del turisme a les Balears depèn
en gran manera del comportament del mercat
de treball, com a proveïdor que és d’un dels factors bàsics que s’integren en qualsevol procés
de producció: els recursos humans (el capital
humà). En aquest sentit, l’accentuada dependència de l’economia balear, actualment i històricament, de la mà d’obra exterior procedent de
la resta de l’Estat i, més recentment, de països
no europeus, s’erigeix en un dels elements clau
que, juntament amb els nivells de qualificació i
formació de la població autòctona i especialment dels nouvinguts, condiciona la capacitat
del sector turístic, en particular, i de l’economia
balear, en general, d’orientar-se cap a activitats
amb un major valor afegit i, en darrera instància, contribuïdores d’un major benestar.
Tot això en un context en el qual la població en
edat de treballar (16-64 anys) ha augmentat a
les Balears entre el 1987 i el 2006 en 264.400 persones, és a dir, un 99%, percentatge que se situa per sobre del 46% registrat en l’àmbit espanyol. El creixement esmentat s’ha produït
malgrat el menor pes relatiu que representa
la població de 16 a 24 anys (8,1% vs 20,2%,
1987) i és una conseqüència directa de l’arribada d’immigrants en edat de treballar. De
fet, en el cas de les illes, el 2006 la població
en edat de treballar amb nacionalitat no espanyola s’ha situat en 109.900 treballadors,
xifra que equival al 20,7% de la població activa. Amb tot, entre l’any 1987 i el 2006 la taxa
d’activitat ha augmentat de manera significativa (12,3 pp) i ho ha fet més marcadament en
el cas de les dones (20 pp) i de les persones
amb edats compreses entre els 25 i els 54 anys
(15,8 pp), cosa que ha permès a les Balears seguir registrant la taxa d’activitat (64,1%) més
elevada de l’Estat (58,3%).

Quant a l’ocupació, l’evidència disponible indica
que l’ocupació a les Balears s’ha incrementat en
267.000 persones entre el 1987 i el 2006. La taxa
d’ocupació ha augmentat, així, més de 15 punts
percentuals al llarg d’aquests vint anys i ha
passat del 44,6% de l’any 1987 al 60% de l’any
2006, taxes clarament superiors a les d’Espanya
en el seu conjunt (53,3%). Per sexes, l’increment
de l’ocupació ha estat més elevat en el cas de les
dones (192%) que en el dels homes (83%), la
qual cosa s’ha traduït en un augment més significatiu en la taxa d’ocupació femenina, que se
situa l’any 2006 en el 50%, clarament per sobre
de la taxa assolida en l’àmbit estatal (42,4%) i
lleugerament per sota del 60% fixat per l’Estratègia europea d’ocupació per al 2010. Per grups
d’edat, destaca l’augment en els nivells d’ocupació del grup d’entre 25 i 54 anys. Per sectors,
comparant la situació a la dels anys 1987 i
2006, cal posar en relleu que de l’increment total d’ocupats, el sector serveis n’aglutina el 87%.
L’augment de la població ocupada s’ha traduït també en una reducció de les taxes d’atur,
tant pel que fa als homes (5,1%, 2006 vs 9,6%,
1987) com pel que fa a les dones (8,4%, 2006
vs 22,3%, 1987), amb la qual cosa la taxa mitjana d’atur s’ha situat l’any 2006 (6,5%) clarament per sota de la d’Espanya (8,5%), la UE-25
(7,9%) o la UE-15 (7,3%).
En qualsevol cas, malgrat la millora substancial
experimentada per l’ocupació, cal tenir present
la diferent incidència d’aquest fenomen segons
la durada del contracte. Així, el 86,8% de l’increment del nombre d’assalariats esdevengut en
el decurs d’aquests darrers vint anys s’associa
al nombre de contractes temporals (vs 88,2%,
Espanya). Quant a la importància dels contractes temporals en el sector turístic, l’elevada
temporalitat s’observa, per exemple, a la bran-
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ca d’hoteleria, amb un 88,4%, motivada no
solament per les necessitats de funcionament
flexible de les empreses sinó també per la dinàmica mateixa de l’activitat.
Un darrer aspecte que cal considerar d’aquest
procés de creixement de l’ocupació és l’evolució de la productivitat aparent del treball, amb
la preocupació que per a la creació d’ocupació
suposa que el creixement de l’activitat s’hagi
centrat en sectors de baixa productivitat. De
fet, l’evolució de la productivitat aparent del
treball durant la darrera dècada ha acumulat
un descens del 12,3% enfront del lleuger increment registrat a nivell espanyol (3,4%).
D’altra banda, les diferències en la productivitat
aparent del treball acaben per posar-se en relleu en el diferencial salarial i, consegüentment,
sobre els costos per treballador suportats per
cadascun dels sectors econòmics. Així, el cost
laboral per hora treballada se situa a les Balears
en 14,7 euros, per davall de la mitjana espanyola (16 €) i lluny de les comunitats autònomes
del País Basc, Madrid i Navarra.
No n’hi ha prou, emperò, a especular en termes
de volum, taxes d’activitat i migracions, sinó que
convé també tenir en compte el nivell de qualificació de la població que accedeix al mercat de
treball. La consideració del nivell de formació
de la població té un valor significatiu a l’hora
d’analitzar-se la qualitat de l’aportació a la creació de riquesa, la situació i la retribució salarial.
Però, a més, els processos constants d’innovació
i de progrés tècnic tenen com a conseqüència
una demanda creixent de personal qualificat. En
aquest sentit, l’anàlisi del grau de formació de
la població pren una rellevància especial com a
factor que pot afavorir –o limitar– la contribució
del turisme al creixement econòmic per la via de
la productivitat, motiu pel qual és objecte d’una
anàlisi específica en el subapartat següent.

Addicionalment, no convé perdre de vista que la
creació d’ocupació, com també una major qualitat i seguretat en els llocs de feina, que tengui
en compte, alhora, les demandes de flexibilitat
del mercat laboral però dins un marc de millora
de les relacions laborals, són aspectes clau en el
millorament de la competitivitat, per mitjà de
la relació entre productivitat, ocupació i salaris. En concret, l’estabilitat laboral, la reducció
de la taxa de temporalitat, l’ús adequat de la
contractació temporal i l’assimilació eficient
del fenomen de la immigració, la conciliació
de la vida laboral i familiar i l’impuls per a la
contractació indefinida són elements sobre els
quals cal prestar una atenció especial de cara
al desenvolupament econòmic, en general, i del
sector turístic, en particular.

4.1.1. Qualificació de la mà d’obra
Entre els economistes hi ha consens sobre l’important paper que la qualificació de la força de
treball té en el creixement econòmic d’un país o
d’una regió. Així, sota la denominació de ‘capital humà’, la literatura especialitzada es fa ressò del capital de naturalesa intangible que té
un valor significatiu per a la creació de riquesa,
com ara el talent innat, les habilitats i els coneixements que els individus posseeixen i adquireixen a través de l’educació i la capacitació.
La relació positiva existent entre capital humà
i creixement econòmic ha estat àmpliament
documentada, tant des del punt de vista teòric
com empíric. Tanmateix, el punt de partida en
l’estudi del capital humà com a font de creixement cal cercar-lo en les contribucions realitzades per Solow entre el 1956 i el 1957. De fet,
és el Residu de Solow –equació matemàtica de
creixement derivada del model de Solow–, la
que enceta el corrent d’estudi sobre el creixement endogen, d’on sorgeixen els models que
se centren en el capital humà com a motor del
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creixement. En aquest àmbit, cal mencionar, especialment, els treballs de Becker (1964) –que
va impulsar la teoria del capital humà–, Mincer
(1974) –que analitzà la incidència de la formació sobre la retribució salarial– i de Mankiw,
Romer i Weil (1992) –que contribuïren a l’estudi
del model de creixement des d’una perspectiva
macroeconòmica–. En tot cas, aquests i altres
estudis són coincidents a l’hora d’afirmar que
el nivell de formació de la força laboral exerceix una influència positiva sobre els salaris, la
productivitat, el procés d’innovació, la creació
de riquesa i, en darrera instància, sobre el nivell de benestar. No en va, el progrés tècnic i els
processos d’innovació constant deriven en un
augment de la demanda de treballadors qualificats, els quals ostenten les habilitats necessàries per adquirir els nous coneixements amb més
rapidesa i, alhora, treure el màxim rendiment a
les noves tecnologies i formes de produir.
No obstant això, és necessari assenyalar, d’una
banda, que els efectes del capital humà sobre
la productivitat es materialitzen de manera
diferent d’acord amb el sector d’activitat i, de
l’altra, que la formació adquirida pels individus
abans d’incorporar-se al mercat laboral no té
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perquè traduir-se instantàniament en un augment significatiu de la producció per ocupat.
En aquest sentit, cal tenir en compte la influència de tota sèrie de factors, sovint exògens a la
formació mateixa, referits a (1) l’adequació del
lloc de treball a l’especialització assolida, (2) la
correspondència entre la remuneració establerta, les expectatives del treballador i, així mateix,
el cost d’inversió en formació assumit per l’empresari i (3) l’existència de certes motivacions
de caire psicològic i social.
Amb tot, cal no oblidar que l’adequació de la
formació de la població ocupada a la demanda real del mercat de treball resulta, en aquest
marc, tant o més important que el nivell de
capacitació assolit. Així, és força provat que
qualsevol circumstància que impliqui un dèficit
o un excés de formació no permet garantir que
els beneficis potencials de l’educació s’acabin
traduint completament en una millora de la
productivitat i, per tant, en un impuls del creixement a mitjà i a llarg termini.
Així les coses, la contribució econòmica del turisme –sobretot per la via de la productivitat–
es troba fortament condicionada pel grau de
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formació dels seus efectius laborals. El turisme,
com a servei, requereix una important dotació
de capital humà, tant en termes quantitatius
com qualitatius. L’heterogeneïtat dels serveis
que integren l’experiència turística, el caràcter
intangible de l’output i la indivisibilitat entre la
prestació i el consum del servei són alguns dels
factors que palesen la importància del capital
humà per garantir la qualitat i apuntalar els fonaments del creixement a mitjà i a llarg termini,
en un context on la intensiva relació treballador-client és imprescindible (Baumol, 1985).
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Cal puntualitzar que aquest
fet no només es manifesta en el
segment de la població més jove,
si bé és cert que és on ho fa amb
més intensitat.

A les Balears, el model de desenvolupament
turístic fonamentat, sobretot, en el segment
de sol i platja, ha provocat que durant molt
de temps la quantitat primàs sobre la qualitat,
fet que s’ha traduït en un augment constant de
la demanda de mà d’obra poc qualificada. En
aquest context, és remarcable el paper de complementarietat que, tradicionalment, ha tengut
la mà d’obra immigrant, en una primera onada,
procedent de la resta de l’Estat i, més recentment, de països no europeus. Paral·lelament, la
idiosincràsia del mercat turístic balear ha exercit un impacte determinant en la formació del
capital humà autòcton, atès que la demanda
engrescadora de treballadors amb escassa qualificació i experiència ha minvat, en certa manera, l’incentiu de la població més jove a cursar
estudis superiors.103
Val a dir que, potser, els factors que contribueixen en bona mesura a explicar aquesta situació es troben en el model turístic mateix. En
aquest sentit, la inherent naturalesa estacional
de l’activitat s’ha interpretat, algunes vegades,
com a sinònim de precarietat laboral, en termes de temporalitat, durada de les jornades i
salaris, fet que no ha constituït, en general, un
factor d’atracció per a la població altament
qualificada, si més no, sense un marcat caràcter de provisionalitat.

En tot cas, l’estudi del capital humà es troba fortament restringit per la informació disponible,
que malauradament no respon ni quantitativament ni qualitativament de manera completa a
les exigències d’aquest apartat, atès que, si bé ja
és problemàtic descriure el nivell formatiu assolit
pels individus abans d’incorporar-se al mercat
de treball, resulta encara més improbable acabar disposant d’informació envers la formació
adquirida al llarg de la vida laboral i del capital
acumulat amb l’experiència. Així les coses, la descripció i l’anàlisi del capital humà a les Balears es
duu a terme en aquest subapartat a partir de les
estadístiques publicades pel Ministeri d’Educació i Ciència –per conèixer el grau formatiu de la
població–, les sèries de capital humà construïdes
per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) –per descriure la formació assolida
pels efectius laborals– i les dades regionals de
l’Eurostat –per posicionar les illes en l’àmbit
europeu–. Addicionalment, contribucions econòmiques recents es decanten per aproximar el
capital humà mitjançant una altra mesura alternativa: els fluxos d’ingressos que un individu
posseïdor d’un cert capital humà és capaç de generar. Així, s’entén que els anys d’estudi no són
un fi sinó un mitjà pel qual l’individu obté un
diferencial salarial expressiu de la productivitat
de la inversió en educació i formació que ha realitzat. En conseqüència, aquesta és la doble via
que aquí se segueix. No obstant això, s’ha d’advertir que aquest bagatge informatiu no permet
realitzar l’anàlisi des d’un punt de vista sectorial
i, per tant, caldrà entendre que el capital humà
en el sector turístic ha evolucionat d’una manera
parella al conjunt balear i que, de la mateixa manera, els condicionants a mitjà i a llarg termini
que es deriven de la situació actual per a l’economia regional són, en bona mesura, els que posen
en joc el futur del turisme a les illes.
Tradicionalment, la valoració del capital humà
disponible en una economia s’ha realitzat a par-
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Curs 1991/1992

Curs 2005/2006
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Quadre 4.1

16 anys

17 anys

18 anys

16 anys

17 anys

18 anys

Balears

69,7

59,1

30,4

77,8

61,0

30,5

Espanya

75,2

66,6

35,9

87,9

75,7

38,0

Taxes d’escolarització
per edats

* Dades en percentatges
Font: Ministeri d’Educació i Ciència

tir de l’anàlisi de les taxes d’escolarització, atès
que sovint han constituït l’única font d’informació disponible. En tot cas, si s’entén que el
principal objectiu de l’educació és proporcionar
coneixements, és raonable pensar que un major
nivell formatiu deriva en un major bagatge de
sabers i, per tant, en un capital humà potencialment més elevat. Així mateix, cal esperar que,
posteriorment, el procés educatiu faciliti l’aprenentatge una vegada produïda la incorporació
dels individus al mercat de treball, on l’adopció
de noves habilitats i l’aprofitament de la tecnologia i els coneixements més avançats constitueix
una de les claus per al desenvolupament futur,
tant en termes socials com empresarials.
En aquest sentit, l’anàlisi de les taxes d’escolarització dels cursos acadèmics 1991/1992
–primera referència temporal de què es disposa amb informació homogènia– i 2005/2006,
revelen que a les Balears, igual que a la resta
de comunitats autònomes espanyoles, s’ha
produït un augment de la taxa d’escolarització,
especialment en el segment de setze anys, atesa la fixació per llei de l’obligatorietat de l’escolarització fins a aquesta edat.104 No obstant
això, i malgrat l’augment de la taxa d’escolarització referida als setze anys, les illes continuen situant-se a la coa de l’Estat, tant als setze
anys (77,8% vs 87,95, Espanya) com als desset
(61% vs 75,7%, Espanya) i als devuit (30,5%
vs 38%, Espanya). Així mateix, cal assenyalar que
les dades disponibles revelen que la meitat dels
joves de les Balears abandonen els estudis se-

cundaris, fet que es reflecteix en la caiguda de la
taxa d’escolarització dels desset als devuit anys.
Així, les xifres indiquen que el 40% (vs 30,8%,
Espanya)105 de la població d’entre 18 i 24 anys
ha abandonat el sistema educatiu amb un màxim d’ensenyament obligatori, la qual cosa sens
dubte s’ha de considerar una proporció excessiva comparada amb altres comunitats autònomes amb una renda per càpita similar a la
balear com, a tall d’exemple, Madrid (26,2%),
Catalunya (34,1%), Navarra (17,2%) i el País
Basc (13,9%).
Amb tot, les taxes d’escolarització amaguen
un grau diferent d’aprofitament dels estudis
cursats, motiu pel qual resulta imprescindible
acudir a l’anàlisi de la taxa d’idoneïtat per conèixer el percentatge d’alumnes que realitzen el
curs que els pertoca d’acord amb la seva edat.
En aquest sentit, segons les darreres dades disponibles, les Balears palesen, igualment, un
aprofitament dels estudis (51,3%) que és sensiblement inferior al de la mitjana espanyola
(57,7%) i al registrat una dècada enrere (53,3%,
vs 60,6%, Espanya).
Atenent les estadístiques contextualitzades en
el mercat de treball, les sèries de capital humà
de l’IVIE assenyalen el gran canvi que, en termes
absoluts, ha tengut lloc en l’estoc de capital
humà a les Balears, durant el període considerat, amb el traspàs de primària a secundaria.
Així, l’estructura laboral ha avançat cap a un
nivell formatiu de grau mitjà en detriment dels

104
Cal aclarir que si bé la llei obliga a l’escolarització fins als setze
anys, no imposa l’acabament
d’un cicle escolar, de manera que
els alumnes repetidors que decideixen abandonar a aquesta edat
ho fan sense el títol d’educació
secundària obligatòria (ESO).
105

Any 2005, darrera dada
disponible.
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Gràfic 4.1

Evolució de la taxa
d’idoneïtat dels estudis
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estudis primaris, que havien caracteritzat la mà
d’obra de dues dècades enrere. En aquest sentit,
el 71% de la població activa de les illes ostenta
un títol secundari, percentatge que supera amb
escreix el corresponent a l’any 1987 (35,6%) i
que ha reduït notablement la presència d’actius amb estudis de nivell inferior (16%, 2004
vs 53,7%, 1987). No obstant això, a diferència
d’altres regions espanyoles, el percentatge de
població activa amb estudis superiors ha palesat a les Balears una trajectòria pràcticament
plana durant els darrers vint anys (12,6%, 2004
vs 9,4%, 1987), alhora que, a l’altre extrem,
l’analfabetisme ha quedat gairebé exhaurit del
panorama laboral balear.
Sens dubte, la composició de la població activa
en termes formatius s’ha traduït a l’àmbit de
la població ocupada i aturada, la qual cosa ha
palesat, en ambdues categories, un increment
d’efectius a la franja central de l’educació secundària i, alhora, una disminució de la primària. La franja d’estudis superiors, per la seva
banda, no ha guanyat el pes esperat, a causa

sobretot de l’alt nivell d’abandonament escolar una vegada finalitzats els estudis obligatoris però també del fet d’intercanviar l’inici dels
estudis universitaris per la incorporació primerenca al mercat laboral.
Es pot veure, doncs, que les Balears s’han mantengut al llarg dels darrers vint anys per davall de
la mitjana espanyola en termes de percentatge
d’individus amb estudis superiors, per situar-se
l’any 2004 en el 6%, enfront del 12% d’Espanya
i a força distància de les comunitats autònomes
amb un nivell de renda per càpita semblant,
com ara Madrid (20,7%), el País Basc (15%),
Catalunya (12,1%) i Navarra (14%). Així mateix,
les dades del Cens de població (INE, 2001) corroboren els registres anteriors i situen el percentatge d’ocupats amb estudis superiors a la coa
del rànquing per comunitats autònomes (15,3%
vs 20,6%, Espanya), fet que palesa el dèficit de
les Balears en aquesta matèria, per tal com se
situen al capdavant de les comunitats amb un
major nombre de treballadors amb estudis secundaris, just per davall de Cantàbria.

ets
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Consegüentment, el nombre d’universitaris participants al mercat de treball de l’arxipèlag es
redueix, segons l’Eurostat, al 24,4% de la població econòmicament activa, percentatge inferior a la mitjana espanyola (31,5%). Tot plegat
suggereix que la distribució de la força laboral
de les Balears entre els diferents nivells formatius és radicalment diferent a la palesada per
les economies europees, atès que, mentre que
aquestes darreres concentren bona part dels esforços a potenciar com a mínim l’educació secundària com a pas previ per a l’obtenció del grau
universitari, les illes continuen bescanviant, a hores d’ara, l’educació primària per la secundària.
És, precisament, per aquest motiu, que les Balears constitueixen una de les regions europees
amb una proporció major d’actius que ostenten el títol primari (49%), seguides, immediatament, pels registres corresponents als mercats
espanyol (45,2%) i, a més distància, francès
(27,3%). Alhora, les illes tenen un dels menors
percentatges de treballadors que posseeixen un
títol d’educació secundària superior (26,6%),

que supera lleugerament la mitjana espanyola
(23,3%) però que, en qualsevol cas, es troba a
força distància del corresponent, per exemple,
al mercat laboral alemany (58,3%).
En resum, els resultats obtenguts a partir de les taxes d’escolarització, les taxes d’idoneïtat i les sèries
de capital humà de l’IVIE, el Cens de població i les
dades de l’Eurostat, suggereixen que l’economia
balear té una dotació de capital humà clarament
per sota de la mitjana espanyola. El percentatge
de població que només ha assolit l’ensenyament
obligatori és, sens dubte, excessiu comparat no
solament amb els estàndards internacionals, sinó
també amb les comunitats autònomes esmentades. Una situació que no sembla que tendesqui
a corregir-se en el futur proper, atesa l’evolució
de les taxes d’escolarització de joves d’entre 16 i
18 anys, amb diferències notables als devuit anys
respecte de comunitats autònomes com Madrid
(6,7 pp) i el País Basc (14,4 pp).
Des d’una altra perspectiva, l’estudi de Raymond
i Roig (2007) permet mesurar el capital humà de
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les Balears en comparació amb Espanya mitjançant la taxa de rendiment intern, és a dir, les rendes salarials addicionals que obtendria un individu si incrementàs el seu nivell educatiu respecte
dels costos associats. Els resultats de l’estimació
d’una equació de salaris minceriana, a partir de la
informació que es deriva de l’enquesta d’estructura salarial elaborada per l’INE corresponent als
anys 1995 i 2002, posen de manifest que el rendiment de l’educació a les Balears s’ha reduït entre
els dos anys considerats del 8,70% al 7,43%. És a
dir, un any addicional d’educació seria lleugerament menys rendible, en termes de l’increment salarial associat, l’any 2002 menys que l’any 1995,
fet que suggereix l’existència d’un desequilibri
entre oferta i demanda, que s’intensifica si es té
en compte que, com es veurà a continuació, els
requeriments educatius de la demanda de treball
generada aquests anys no han estat molt elevats.
Aquesta pauta es repeteix en el conjunt nacional
(8,62, 1995 vs 7,85, 2002) a excepció de Madrid,
Catalunya i el País Basc, on els rendiments es pot
considerar que no han variat. Finalment, l’estu-

di de Raymond i Roig (2007) permet aproximar
el valor de l’estoc de capital humà per ocupat a
partir de l’actualització dels fluxos d’ingressos salarials futurs esperats per cada individu. Els principals resultats obtenguts situen de nou les Balears
per sota de la mitjana espanyola, amb un valor
del capital humà per ocupat de 372.800 euros
(vs 418.100 €, Espanya). La comunitat autònoma
amb un capital humà per ocupat més elevat és
Madrid, amb un valor de 535.000 euros i un 28%
superior a la mitjana espanyola. Mentrestant,
a l’extrem inferior se situa Extremadura, amb
314.000 euros, un 25% inferior a la mitjana nacional.
Malauradament, tal com ja s’ha comentat, la
informació disponible no permet extrapolar
l’anàlisi al sector turístic a través de cap de les
metodologies aplicades anteriorment, si bé no
s’ha d’oblidar que prop d’una tercera part dels
treballadors de l’arxipèlag afiliats a la Seguretat Social duen a terme l’activitat professional
en alguna de les activitats relacionades amb la
indústria turística.106 Tot plegat suggereix la ne-
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Administració i direcció Recepció Pisos Cuina

Menjador Bar Serveis tècnics

Inferior a primària

0,0

0,4

17,2

15,8

7,2

8,3

10,4

Primària

9,0

18,9

61,0

56,6

58,1
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53,6

Secundària o FP

42,1

42,2

18,3

18,1

26,0

29,3

30,1

Estudis superiors

26,2

9,0

2,6

3,9

4,2

3,9

3,3

Estudis de turisme

22,7

29,5

0,9

5,6

4,5

1,3

2,6
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Quadre 4.2

Distribució dels
treballadors de l’hoteleria
per nivell formatiu
i ocupació

* Dades en percentatges referides a l’any 2001
Font: UIB i Conselleria de Treball i Formació

cessitat d’aprofundir en aquests resultats amb
estudis específics efectuats des d’un vessant
sectorial o per a un segment d’activitat turística
determinat. En aquest sentit, mereix una menció especial el treball de Ramos, et al. (2004),
realitzat a partir d’una enquesta –instrumentada per la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Treball i Formació– referida al sector
de l’hoteleria balear.
Les principals conclusions de l’explotació de
l’enquesta esmentada revelen, en primer lloc,
que l’estructura ocupacional per nivells formatius al sector de l’allotjament turístic balear
respon, fonamentalment, al descrit anteriorment per als registres poblacionals. En aquest
sentit, els majors percentatges de força laboral
es concentren, d’una banda, en el tram d’estudis secundaris o de formació professional en
les ocupacions relacionades amb les tasques
d’administració i direcció (42,1%) i recepció (42,2%) i, de l’altra, en el tram d’estudis
primaris en les activitats menys intensives en
coneixements i de menor interacció directa
amb el client, com ara les referides a la neteja d’habitacions (61%), menjador (58,1%),
bar (57,2%), cuina (56,6%) i serveis tècnics
(53,6%). Val a dir, així mateix, que els ocupats
amb estudis superiors es concentren, majoritàriament, en les activitats relacionades amb
la gestió (26,2%), mentre que els especialitzats
en turisme s’ocupen en aquestes mateixes tas-

ques (22,7%) i, sobretot, en les realitzades a la
recepció dels establiments (29,5%).
En segon lloc, i lligat amb l’anterior, els resultats
revelen que si bé el nivell formatiu assolit pel
treballador potencial constitueix un factor fonamental en la valoració que l’empresari realitza a
l’hora d’efectuar noves contractacions, ostenta
però una puntuació igual o inferior a la importància que es concedeix a l’entrevista personal,
fet que, no obstant això, es va invertint a mesura
que augmenta la categoria de l’establiment.
Finalment, els resultats assenyalen que, en
gran manera, els empresaris de l’hoteleria balear consideren suficient el grau de formació
dels seus efectius, d’acord amb les responsabilitats requerides pels llocs de treball que
ocupen. En tot cas, val a dir que el grau de
satisfacció descendeix, d’una banda, a mesura que augmenta la categoria de l’establiment
–fet altament correlacionat amb la prestació
d’un servei de major qualitat– i, de l’altra, a
mesura que s’incrementen les responsabilitats
departamentals. Així, a tall d’exemple, el departament de recepció, integrat, generalment,
per una mà d’obra formada en estudis de turisme, és el que rep globalment una acceptació major per part de l’empresari, la qual cosa
es manifesta a la inversa en el departament de
cuina, on sovint predominen els treballadors
d’escassa qualificació.

106

Sobre aquesta qüestió, consultau el subapartat 1.4.2. Ocupació,
a la part primera d’aquesta obra.
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H 1-2 *

H3*

H 4-5 *

Educació/formació

7,4

8,1

8,3

Experiència

6,8

7,4

7,7

Recomanacions

4,8

5,1

5,3

Entrevista personal

7,5

7,7

7,9

Quadre 4.3

Valoració dels factors
determinants de les
noves contractacions
a l’hoteleria

* Rang de valoració entre 0 i 10. Dades referides a l’any 2001
Font: UIB i Conselleria de Treball i Formació
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Quadre 4.4

Hotelers que consideren
suficient el grau de
qualificació dels seus
treballadors

Menjador Bar Serveis tècnics

H 1-2 *

95

93

88

80

78

78

73

H3*

90

92

74

70

70

70

82

H 4-5 *

85

88

73

68

73

75

83

Total

90

91

78

72

73

74

79

* Dades en percentatges referides a l’any 2001
Font: UIB i Conselleria de Treball i Formació		

Així les coses, no és estrany que l’estructura del
mercat de treball de les Balears, en general, i la realitat que dirimeix el sector turístic, en particular, convidin a plantejar-se, tot sovint, si la
qualificació de la força laboral és escassa però
adequada a la demanda empresarial o si, ans
el contrari, aquesta darrera s’enfronta a serioses dificultats per contractar personal amb
una qualificació superior que s’adapti vertaderament a les seves necessitats i, sobretot, a
assolir el que seria un estàndard de productivitat acceptable.
El cert és que els registres laborals de les illes
posen en relleu, reiteradament, una importància relativa elevada dels ocupats no qualificats. De fet, des del punt de vista de la
demanda de treball, les deu ocupacions més
contractades durant l’any 2006 –que aglutinen el 61,3% del volum de contractació total–, fan referència a activitats per a les quals
es requereix un nivell formatiu baix, com ara

personal de neteja d’hotels i oficines (12,3%),
cambrers (12,1%), peons del transport i de la
construcció (9,6%) i picapedrers (8,5%), entre d’altres. Alhora, des del punt de vista de
l’oferta laboral, la major part dels demandants de feina –aturats o no aturats– ostenten com a màxim un nivell formatiu equivalent a l’educació general secundària (73,7%),
mentre que els titulats superiors no arriben ni
a una dècima part (7,7%).
En l’àmbit del turisme, el raonament és generalment semblant, per tal com s’observa que el
major nivell de contractació del sector s’efectua
en els segments de requeriments formatius inferiors, fet que, ben sovint, no només s’ha contrastat, sinó que s’ha anunciat com una de les
causes potencials de l’abandonament primerenc dels estudis a les illes.
Entre els factors que poden argüir-se per explicar i entendre millor la relació existent en-
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tre el capital humà i l’activitat turística a les
Balears, destaquen:
L’herència històrica: el desenvolupament massiu del turisme a partir de la dècada dels seixanta va capgirar l’estructura econòmica que havia
definit, tradicionalment, l’especialització de les
illes. D’aquesta manera, els coneixements referits
a l’articulació i al desenvolupament del producte
turístic balear els inicià una població no formada
específicament i es consolidaren, sobretot, a través dels coneixements acumulats per l’experiència (learning by doing), sense un bagatge formatiu
previ que informàs sobre la marxa de l’activitat
ni recolzàs la correcta o incorrecta interpretació
dels senyals del mercat. En aquesta mateixa línia, la relativament tardana posada en funcionament de la Universitat de les Illes Balears,
l’any 1978, explica, en part, que certes generacions es formassin a altres regions espanyoles o a
l’estranger per cursar estudis superiors especialitzats o de postgrau, amb el risc consegüent que
cercassin en aquestes localitzacions una ocupació adequada al seu nivell superior.
El model turístic: des del punt de vista del producte, el posicionament de les Balears com a
destinació estrella del tradicional sol i platja ha
provocat –a mesura que ha anat assolint un marcat grau de maduresa i, per tant, ha esdevengut
massiu– que, generalment, la quantitat s’hagi anteposat a la qualitat. Així mateix, des del punt de
vista del mercat turístic, l’intens patró estacional
que caracteritza l’esdevenir de l’activitat provoca
notables distorsions socioeconòmiques que, sens
dubte, es traslladen als registres laborals.107 Tot
plegat ha convidat la indústria turística a proveirse, en bona manera, de mà d’obra de baixa qualificació –disposada a assumir les condicions de
temporalitat, salaris relativament reduïts i jornades intenses durant la temporada alta– i, alhora,
ha desincentivat la formació dels treballadors a
càrrec de les empreses –atès l’elevat grau de provi-
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sionalitat de bona part de la plantilla–, fets, ambdós, que en darrera instància han derivat en unes
ràtios de productivitat històricament baixes.
El teixit empresarial atomitzat: les empreses que
integren la indústria turística presenten, de la mateixa manera que el conjunt del teixit empresarial
balear i, també, espanyol, una dimensió reduïda.
La intensa creació de petites i mitjanes empreses
(pimes), el caràcter familiar d’una bona part i una
significativa proporció d’autònoms reflecteixen,
en certa manera, unes majors restriccions a l’hora
d’encetar processos de formació continuada entre els seus treballadors. Així les coses, els registres
referents a l’any 2006 palesen que el 43,4% de les
empreses de la indústria turística108 no tenen assalariats al seu càrrec, sobretot en alguns segments
del transport terrestre (29,5%), bars (23,2%) i
restaurants (14,5%). Mentrestant, el 89,7% de les
empreses amb assalariats en nòmina comptabilitzen menys de deu treballadors, fet que s’observa,
sobretot, en l’àmbit dels establiments de begudes
(97,2%), del lloguer d’automòbils (93,8%), de
les activitats recreatives diverses (91,3%) i de la
restauració (90,6%), entre d’altres. Val a dir, no
obstant això, que les empreses de major dimensió
es concentren en l’àmbit de l’hoteleria i del transport aeri i marítim.
En aquest escenari, s’albiren, bàsicament, tres
línies estratègiques per avançar cap al desplegament d’una activitat turística més orientada a
l’aprofitament del capital humà com a font de
creixement. En aquest sentit, l’existència d’efectes positius de la inversió en capital humà més
enllà de l’àmbit estrictament privat, reforçarien
la necessitat de:
Articular polítiques d’atracció de mà d’obra
especialitzada, en un intent de garantir que en
el futur el sector serà capaç, d’una banda, de
capitalitzar completament el coneixement acumulat i, de l’altra, d’assumir i gestionar amb

107

Per a més informació, vegeu el
subapartat 2.2.2. Estacionalitat, a
la part segona de l’obra.

108
S’han considerat integrants de
la indústria turística les activitats
recollides a l’apartat 1.2. Delimitació del sector turístic, inclòs a
la part primera de l’obra.
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Gràfic 4.4
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eficiència les oportunitats que es deriven de la
implantació de noves tecnologies i de la societat del coneixement.
Dissenyar els mecanismes que permetin identificar els continguts educatius en un món canviant, plantejant programes de formació adequats als requisits del mercat cada vegada més
exigents i especialitzats i, alhora, incentivant
la formació continuada a les empreses per tal
que redundin, internament, en una millora de
la productivitat laboral i, externament, en una
millora de la qualitat del servei. En aquest context, l’adequació entre les necessitats del mercat quant a la demanda de qualificacions i la
inversió educativa podrien originar un cercle
virtuós en el qual ambdós processos es reforçassin mútuament.
109

Vegeu, en aquest sentit, els
estudis de Barth (2002) amb
dades noruegues, de Battu et al.
(2003) per a treballadors britànics, d’Alcalà i Hernández (2006)
i Raymond i Roig (2007) pel que
fa al cas espanyol.

Recolzar les pimes i aprofitar les sinergies
existents a través de la cooperació de treballadors per branques d’activitats afins. En aquest
sentit, sembla provat109 que la interacció dels
treballadors més qualificats amb altres man-

co qualificats –o el que és el mateix, elevar el
capital humà mitjà de l’entorn en el qual un
treballador se situa– pot afectar positivament
la productivitat d’aquests darrers, cosa que
suggereix l’existència d’un efecte de retroalimentació positiu.
Sens dubte, la cooperació entre el teixit empresarial i les administracions públiques, una
vegada més, és essencial, per tal com els factors que determinen la capacitació del factor
humà, a nivell agregat, es troben en el mercat
de treball, però també en el sistema educatiu
i en la progressió i la implicació empresarial.
Potser els termes utilitzats, habitualment, referits a una alta o escassa qualificació condueixen, sense voler, a un equívoc constant i cal que
siguin bescanviats pels d’una adequada o no
adequada qualificació. Sembla que, en aquest
sentit, només des de l’equilibri de necessitats i
expectatives es pot obtenir un resultat altament
satisfactori per encarar els nous reptes de competitivitat i creixement a llarg termini que el model global imposa.
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4.1.2. Oferta de formació
El convenciment per part dels gestors públics
i privats de les bondats del capital humà com
a element clau per al desenvolupament econòmic ha afavorit l’augment dels pressupostos
educatius i l’ampliació de titulacions, cursos i
seminaris d’especialització per tal de millorar el
nivell educatiu de la població.
Així les coses, no és difícil percebre l’interès dels
responsables de moltes empreses i institucions
públiques i privades pels resultats de les activitats de formació, convençuts de la importància
que revesteix disposar d’un capital humà amb
capacitat de raonar, interpretar i trobar noves
idees per seguir progressant. Aquesta actitud
és una conseqüència directa del nivell de desenvolupament i competència, de les creixents
demandes socials i de la progressiva escassetat
dels recursos (naturals, productius, pressupostaris, etc.). Mentrestant, emperò, són molts els
responsables públics i privats que tenen dificultat per acceptar el valor de determinats continguts de l’oferta formativa i la culpen d’anar
dues passes enrere de les necessitats del mercat
laboral i dels canvis socials en conjunt.
En aquest context, tan important com millorar
el nivell de formació de la població és avaluar
el procés de transició des del sistema educatiu
al mercat laboral, les característiques dels llocs
de feina que s’ocupen i la relació entre les competències adquirides i les necessàries per desenvolupar una determinada activitat laboral.
L’estudi d’aquest entramat de relacions permet,
d’aquesta manera, planificar una estratègia de
futur envers les noves necessitats del mercat
laboral que introdueix canvis en les titulacions
existents o en crea de noves.
I és que l’oferta formativa no constitueix un element de creixement per si mateixa, sinó que és
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la seva adequació, en termes de quantitat i qualitat, el factor que estimula la productivitat del
capital humà i, per tant, el creixement econòmic.
Així, l’acoblament quantitatiu resulta determinant, per tal com l’existència d’un desequilibri
entre oferta i demanda formativa comporta un
desajust entre oferta i demanda laboral i, per
tant, incideix negativament sobre el creixement
econòmic. D’altra banda, descuidar la dimensió
qualitativa de l’oferta de formació sobre la base
dels estàndards de qualitat àmpliament reconeguts –nivell dels cursos, professorat, recursos
destinats, etc.– o de manera descoordinada amb
el mercat de treball –oferint cursos en matèries
allunyades de les demandes laborals–, pot limitar la influència que la formació exerceix sobre el creixement econòmic. Així les coses, si en
una situació límit se seleccionen els treballadors
d’acord amb el seu nivell educatiu però no es
creen llocs de feina adequats a la seva formació,
un augment del nivell formatiu revertirà escassament en un guany de productivitat.
Existeixen diverses explicacions envers les divergències que hi ha entre ocupacions i nivells educatius adequats. Mentre que els uns pensen que el
nivell educatiu és només una credencial que dóna
accés al mercat laboral, amb independència de si
és adequat o no per al desenvolupament d’una
determinada ocupació,110 els altres consideren que
aquests diferencials tenen un caràcter transitori i
que la mobilitat dels treballadors propicia amb el
temps que aquells que ostenten un major nivell
educatiu ocupin llocs més qualificats.
Sigui el que sigui, avui ningú no dubta que la
millora del nivell educatiu, la globalització de
l’economia, el procés de construcció de la UE i
les noves tecnologies de la informació han canviat de manera notable les condicions en què es
desenvolupa la vida laboral, així com la transició del sistema educatiu al mercat de treball. En
les circumstàncies actuals, el foment de la inno-

110
Els titulats mateixos reconeixen majoritàriament que el
motiu fonamental per cursar
estudis secundaris o superiors
és augmentar la probabilitat de
trobar una feina.
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vació i les condicions que planteja la nova estructura economicosocial a nivell mundial obliguen les empreses a repensar la seva arquitectura per incrementar de manera significativa la
capacitat de capturar coneixement i, alhora, les
institucions educatives a ampliar la seva missió
i a assolir una major interrelació amb les empreses i els agents socials. Així, l’oferta formativa es veu obligada a desplaçar-se cap al centre
del sistema de creació de riquesa per adquirir
noves característiques i assumir noves funcions,
perquè més formació equivalgui a més i millors
oportunitats de futur.

111

Per a més informació sobre
aquesta qüestió, vegeu el subapartat 4.1.1. Qualificació de la
mà d’obra.

Amb tot, disposar d’una oferta formativa adequada i adaptada a la realitat sociolaboral es
configura com un element doblement determinant per al desenvolupament econòmic de
qualsevol regió o país. En primera instància,
perquè posa a disposició del teixit empresarial
professionals amb una major capacitació per al
desenvolupament de les activitats programades
i en disposició per introduir nous productes,
serveis i noves formes d’organització i producció. I, en segon lloc, perquè s’erigeix en garantia
de la inserció dels treballadors en un mercat laboral cada vegada més competitiu.
En aquest context, els beneficis derivats de la
millora de l’oferta formativa adquireixen una
rellevància especial ateses les característiques
pròpies de l’activitat turística i en condicionen
el desenvolupament a mitjà i a llarg termini.
Així, tal com assenyala Fayos-Solá (1997),
la formació en turisme i, consegüentment,
la qualitat del capital humà són els puntals
que garanteixen l’èxit de la nova era del turisme. D’aquí ve la importància d’articular una
oferta formativa que, tant des d’una òptica
qualitativa com quantitativa, doni resposta
als requeriments dels agents públics i privats
que operen al voltant de la indústria turística
de les Balears.

Tanmateix, no convé oblidar que l’oferta de formació en l’àmbit del turisme, igual que qualsevol altra formació especialitzada de grau mitjà
o superior, es troba condicionada per tot un
seguit de factors –sovint exògens, emperò connexos, a l’especialitat mateixa–, entre els quals
destaquen, especialment, els següents:
Sistema educatiu obligatori: la formació adquirida en l’etapa d’ensenyament obligatori no
només constitueix la base per al desenvolupament d’estudis de grau mitjà o superior, sinó
que esdevé la principal via d’accés a estudis secundaris no obligatoris o superiors. En aquest
sentit, l’itinerari curricular previ és tan o més
important que l’especialització que es vulgui
cursar. En el cas balear, l’elevat nivell de fracàs
escolar –manifestat amb altes taxes d’abandonament111 i baixos resultats acadèmics– i la
necessitat de noves alfabetitzacions –la informacional i l’ambiental, per exemple– suposen
un entrebanc per a l’aprofitament d’una oferta
formativa competent i especialitzada.
Recursos econòmics: tot i que els recursos públics destinats a l’educació s’han incrementat
durant els darrers vint anys, a les Balears l’evolució de la despesa educativa amb relació al PIB
posa de manifest que, en termes generals, la inversió pública en educació s’ha mantengut estable (2,8%, 2005 vs 2,4%, 1998), fet que ha impedit escurçar el diferencial que separa les illes de
la mitjana nacional (4,3%, 2005 vs 4,4%, 1998)
i d’altres comunitats autònomes que disposen
d’un nivell de renda bruta semblant –Catalunya
(2,9%), Navarra (3,2%) i el País Basc (3,7%).
Demandes laborals: de la mateixa manera que,
en un context de creixent demanda de treball
qualificat, la carència d’una oferta de formació
adequada suposa un fre al creixement, l’existència
d’una oferta formativa molt especialitzada en un
marc de demanda de treball poc qualificat, impli-
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Gràfic 4.5
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ca un malbaratament dels recursos. D’aquí deriva
la importància que l’oferta de formació respongui
a les vertaderes necessitats del teixit productiu per
garantir, d’aquesta manera, un nivell i una qualitat òptima. En aquest sentit, no convé oblidar que
les demandes de treball del sector turístic balear
s’han concentrat en segments de mà d’obra poc
qualificada, fet que, sens dubte, ha tengut un impacte minorador de l’oferta formativa turística.
Amb tot, la contínua adaptació dels plans d’estudis –d’acord amb les successives reformes
educatives–, juntament amb l’escassa dotació
pressupostària per al finançament de l’educació i l’existència d’un mercat de treball molt actiu –on ha predominat la visió quantitativa vers
la qualitativa–, són els factors que expliquen, en
general, un descens de la formació de base, fet
que, sens dubte, ha tengut efectes sobre el ventall d’oferta formativa en l’àmbit del turisme i el
seu aprofitament.
En aquest escenari, els esforços de les administracions central i autonòmica s’han orientat cap al

foment d’una variada oferta formativa en l’àmbit
turístic que abraça diferents nivells i vies d’accés.
En aquest sentit, s’ha donat un fort impuls a la formació professional (FP) en turisme. Actualment,
aquesta oferta es compon de tres cicles formatius
de grau mitjà –que atreuen el 68,9% dels alumnes
matriculats (vs 81,1%, 1987)– i cinc cicles de grau
superior –que concentren el 31,1% d’alumnes matriculats (vs 18,9%, 1987)–, la qual cosa posa de
manifest la preferència dels estudiants pel cicle de
grau formatiu mitjà, malgrat l’increment que ha
experimentat l’oferta formativa superior.
D’acord amb l’esforç duit a terme per potenciar la FP en matèria turística, s’han adaptat els
horaris dels diferents cursos per fer-los compatibles amb la jornada de treball i s’ha relaxat
el període lectiu a fi que no interferesqui en
la temporada alta turística. Addicionalment,
l’estructura dels estudis de FP i el seu caràcter
finalista, clarament orientat al mercat de treball, han fet que la demanda d’aquests estudis
s’hagi incrementat al llarg de les dues darreres
dècades –de l’aprovació de la LOGSE ençà– per

1998
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configurar-se com un element important de
cara a la formació de capital humà i al seguiment d’estudis universitaris.

112

El 19 de gener de 1991, en
què va ser promulgat el Decret
110/90, de 13 de desembre.
113

D’acord amb el Pla d’Estudis
aprovat i publicat al BOE de 3 de
desembre de 1998.
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A més dels estudis universitaris oferts per la UIB a l’àrea del
turisme, la Universitat Nacional
d’Ensenyament a Distància
(UNED) i la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) possibiliten
també el seguiment no presencial
de la diplomatura en Turisme, fet
que permet a l’estudiant gaudir
d’una major flexibilitat i moure’s
en un entorn virtual de formació
fent ús de noves eines i mitjans
tecnològics.

Pel que fa als estudis de nivell superior en turisme, les Balears han estat sempre una de les
comunitats autònomes més sensibles quant
a la necessitat d’oferir una formació turística
més enllà de la formació professional reglada.
De fet, més d’una vegada, el Govern de les Illes
Balears i la UIB han estat pioners en iniciatives
de formació superior. Així, l’any 1987, el Govern
de les Illes Balears va crear un centre no estatal
d’ensenyaments especialitzats adscrit a l’escola
oficial de Madrid, amb l’objectiu de donar
resposta a les necessitats i a les exigències que
els treballadors i els empresaris del sector manifestaven d’algun temps ençà. Tres anys més
tard, el 1991,112 aquest centre es transformà en
l’Escola Oficial de Turisme (CAIB-UIB), amb la
possibilitat de tenir centres adscrits i amb competència per expedir títols.
Cal destacar que, a diferència d’altres comunitat autònomes, l’Escola Oficial de Turisme va
estar sempre vinculada a la UIB. En aquest sentit, va ser la Conselleria de Turisme del Govern
balear la que encarregà a la UIB la gestió de
l’escola, fet que propicià que els seus directius i
professors passassin a pertànyer, gairebé tots,
al cos de personal docent investigador de la UIB
i que l’escola se situàs físicament al campus.
No obstant això, no va ser fins al 1997 que
l’Escola Oficial de Turisme es va integrar com
un centre més de la UIB –amb una titulació
reglada de primer cicle–, a la qual cosa seguí
l’adscripció, primer, de l’Escola de Turisme del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera (1998) i,
posteriorment, de l’Escola de Turisme Felipe Moreno (ETFM, 2001). En aquest marc, l’aposta
ferma del Ministeri d’Educació i Ciència per un
ensenyament de qualitat en l’àmbit del turisme

amb la promulgació d’unes directrius pròpies
va possibilitar que l’any 1998 s’aprovàs un pla
d’estudis unificat que adoptaren les diferents
escoles i que situà els estudis turístics al nivell de la resta de diplomatures universitàries.
D’aleshores ençà, el nombre d’alumnes matriculats a la diplomatura en Turisme113 ha mostrat
una tendència creixent, fins al punt de ser ara
per ara un dels estudis més demanats de la UIB.
Així, al llarg de la darrera dècada, 2.489 alumnes han obtengut la titulació de diplomat en
turisme a través de l’Escola Universitària de Turisme (EUT) i de les escoles adscrites.114
La diplomatura en Turisme s’ha caracteritzat pel
caràcter multidisciplinar i a la vegada específic
dels seus estudis, referits tant al sector com als
diferents segments que el componen, amb una
clara orientació pràctica. En efecte, la implementació, a partir del curs 1999/2000, d’uns períodes de pràctiques obligatòries en empreses o en
institucions, privades o públiques, d’àmbit local,
estatal i internacional, possibilita que l’alumnat apliqui els coneixements adquirits i potenciï
les seves capacitats, alhora que forja la seva pròpia inserció al mercat laboral.
En aquest recorregut, mereix una menció especial la posada en funcionament, a partir del curs
2004/2005, d’un grup de matrícula concret a
l’EUT que, sota la denominació Curs d’Adaptació a la Temporada Turística (CATT), allibera
l’alumne de classes durant la temporada alta,
la qual cosa incideix, de manera ferma, en la
relaxació de la càrrega lectiva i, per tant, allarga
la durada de la titulació (4 anys vs 3 anys, matrícula tradicional).
En un intent de cobrir la llacuna existent entre els
estudis de la diplomatura en Turisme i els estudis de postgrau que oferien algunes universitats
espanyoles en aquesta matèria, la UIB va crear
l’any 1993 el títol propi de segon cicle, concebut
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Curs 1987/1988
Grau

FP 1

FP 2

Curs 2006/2007

Cicle

Alumnes
matriculats

Alumnes
matriculats

Cicle

Cuina

142

221

Cuina

Serveis

115

20

Pastisseria i forn

Regidora de pisos

44

51

Serveis restaurant i bar

41

Allotjament

Administració hotelera

27

38

Agència de viatges

Ensenyaments especialitzats

43

28

Informació i comerc. turística

25

Restauració

371

Quadre 4.5
Grau

FP de grau
mitjà

FP de grau
superior

424

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Conselleria d’Educació i Cultura

amb una estructura parella a la resta estudis
homologats de segons cicle, tant en nombre de
crèdits com en titulació requerida als professors
i dedicació dels alumnes. Amb el títol superior
de turisme es pretenia, així, millorar la formació
en turisme dels diplomats i d’aquells que havien cursat el TEAT, amb la finalitat d’oferir a les
empreses un personal qualificat per cobrir els
quadres intermedis i superiors i nodrir, al mateix temps, el desenvolupament de la investigació acadèmica en aquest àmbit.
En aquesta mateixa línia, l’any 1994 el Govern
de les Illes Balears i la UIB varen crear un consorci per constituir l’Escola d’Hoteleria de les
Balears amb la intenció d’erigir un centre docent líder en el camp de l’hoteleria, la formació
empresarial i professional i la investigació cientificotècnica. Amb aquest propòsit es va crear
el títol en Direcció Hotelera Internacional, titulació pròpia de primer cicle de la UIB, acreditada per l’European Foundation for Acreditation
of the Hotel School Programmes (EURHODIP)
i organitzada en quatre cursos acadèmics, al
llarg dels quals l’alumne es veu obligat a realitzar pràctiques durant un període no inferior a
sis mesos en hotels d’àmbit internacional. L’en-
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cert d’aquest programa formatiu es fa palès
amb els 2.679 alumnes que s’hi han matriculat
des dels seus inicis (curs 1995/1996).
Addicionalment, l’Escola d’Hoteleria s’ha caracteritzat, des de la seva constitució, pel fet de
ser molt dinàmica en l’oferta de diferents titulacions tècniques, totes d’acord amb la demanda
del sector turístic del moment. D’aquí ve que
l’oferta formativa hagi variat amb el pas dels
anys i abraci camps diversos, entre els quals
destaquen cursos especialitzats en allotjament,
aliments i begudes i la creació recent d’un postgrau en alta cuina, tots dirigits a formar treballadors amb una elevada qualificació.
A més a més, la UIB ha anat posant en marxa
un seguit de programes orientats a complementar la formació turística rebuda pels estudiants
en turisme i altres especialitats, com el màster
en gestió turística, títol de postgrau propi de la
UIB, i el màster i el doctorat en economia del
turisme i medi ambient, que s’integra en l’oferta
de títols de postgrau oficials de la UIB. Paral·
lelament, l’Escola de Turisme Felipe Moreno ha
respost a la demanda de formació ampliant els
estudis oferts en tots els graus, cosa que ha su-

Correspondència
entre els cicles
de formació
professional

208

Quadre 4.6

Cursos oferts
per l’Escola d’Hoteleria
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Títol

Des de

Fins a

Alumnes matriculats

Direcció hotelera internacional

Curs 1995/2006

En vigor

2.679

Tècnic en cuina

Curs 1998/2009

En vigor

847

Tècnic en restauració

Curs 1998/2009

En vigor

137

Gestió d’aliments i begudes

Curs 2000/2001

En vigor

94

Tècnic en recepció

Curs 1998/2009

En vigor

451

Gestió d’allotjaments

Curs 1999/2000

En vigor

205

Tècnic en restaurants i bars

Curs 2004/2005

En vigor

43

Direcció i gestió de restaurants i bars

Curs 2005/2006

En vigor

38

Postgrau en alta cuina

Curs 1995/2006

En vigor

30

Mestre especialista en animació

Curs 1995/2006

Curs 2001/2002

64

Mestre especialista en cuina

Curs 1995/2006

Curs 2001/2002

183

Mestre especialista en governació

Curs 1995/2006

Curs 2001/2002

22

Mestre especialista en recepció

Curs 1995/2006

Curs 2001/2002

181

Mestre especialista en restauració

Curs 1995/2006

Curs 2001/2002

64

Mestre especialista en serveis tècnics

Curs 1995/2006

Curs 2001/2002

23

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’Escola d’Hoteleria

posat l’aparició dels estudis superiors d’administració i direcció d’empreses turístiques i màrqueting, que complementen la diplomatura en
turisme, en el rang de formació superior.
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No obstant això, l’aprovació
del Reial decret 395/2007 fusiona
ambdós plans de formació.
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El compliment d’aquests objectius s’ha articulat entorn dels
Contractes Programa per a la
Formació de Treballadors Ocupats (FORCEM).

En qualsevol cas, tan important com la formació reglada, prèvia a la inserció laboral, és la
formació contínua dels treballadors en l’àmbit
de la seva especialització, qüestió que ha portat
a les institucions públiques i privades a oferir
formació als treballadors del sector aprofitant
els períodes d’inactivitat. En aquest sentit, la
Conselleria de Formació i Treball ha respost als
requeriments del mercat de treball oferint formació específica a través de cursos gratuïts orientats a la millora de les capacitats d’inserció
laboral i qualificacions professionals.
L’oferta formativa s’estructura, actualment, en
formació ocupacional i formació contínua, segons la situació laboral del receptor del curs.115
Així, la formació ocupacional que, sota la com-

petència del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), fomenta la reinserció laboral dels
treballadors desocupats s’articula, en gran manera, a través del programa de formació i inserció professional (Pla FIP). Aquest pla estableix
un seguit de cursos que intenten donar resposta a les necessitats formatives de cadascuna de
les branques sectorials turístiques, la qual cosa
es tradueix en el fet que, avui dia, siguin vint les
especialitats formatives que s’imparteixen en
el marc del programa, organitzades en quatre
grans àrees temàtiques (allotjament, restauració i bar, agències de viatges i cultural).
Mentrestant, la formació contínua, orientada
a l’aprenentatge permanent dels treballadors
ocupats, s’organitza a partir d’un conjunt
d’accions que es desenvolupen en l’àmbit empresarial, amb la finalitat, en primer lloc, de
millorar les competències i qualificacions dels
empleats i d’assolir-ne la requalificació.116 En
aquest context, el sector està representat per
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Títol

Càrrega

Centre

Màster oficial en economia del turisme i del medi ambient

90 crèdits

UIB

—

UIB

58 crèdits

EUT

Doctorat en economia del turisme i del medi ambient
Màster universitari en gestió turística
Màster universitari en organització i direcció d’esdeveniments corporatius

50 crèdits

ETFM

Especialista universitari en organització d’esdeveniments corporatius

20 crèdits

ETFM

Especialista universitari en direcció d’esdeveniments corporatius
Expert universitari en gestió de recintes aeroportuaris
Postgrau en direcció i màrqueting d’empreses turístiques

29 crèdits

ETFM

10,6 crèdits

ETFM

24 crèdits

UOC-UIB

* Cada crèdit equival a una càrrega de 10 hores lectives
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la UIB

quatre grans línies d’actuació, com ara l’atenció al públic, la restauració avançada, la gestió
i manipulació d’aliments i begudes i les noves
tecnologies aplicades.
D’altra banda, existeix una àmplia oferta de
cursos que, no estan orientats al sector turístic, pero hi mantenen clares sinergies. Aquesta
formació, oferta per un nombre ampli d’institucions, entre les quals destaquen les cambres
de comerç, la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) i la Petita i Mitjana Empresa (PIME), s’articula al voltant de cinc
grans blocs, en l’àmbit de la gestió de recursos
humans, idiomes, tecnologies de la informació
i comunicació, gestió de qualitat i medi ambient i direcció i gestió empresarial.
Sens dubte, l’oferta formativa existent a les Balears en matèria turística és quantitativament
acceptable, tot i continuar-se plantejant l’interrogant de si s’adequa a la demanda educativa
i, en darrera instància, a la demanda laboral.
Tot plegat no és una qüestió intranscendent,
atès que, com s’ha assenyalat anteriorment,
és necessari que l’oferta formativa mantengui
una relació estreta amb els requeriments de
la demanda de treball per tal d’aprofitar els
guanys de productivitat descrits per la litera-

tura. Tanmateix, l’estudi de l’adequació entre
la demanda laboral i l’oferta formativa es veu
condicionat per la carència d’informació, si bé
generalment s’accepta que el nivell d’adequació
de l’oferta formativa es troba positivament correlacionat amb la demanda d’efectius formats
que es fa des del sector empresarial.
Amb tot, segons el grup d’activitat, s’observen diferències en l’oferta formativa en matèria turística de les Balears, que presenta una
elevada adequació en els segments de l’hoteleria, restaurants i bars i cafeteries, mentre que en altres –lloguer de vehicles i lloguer
d’immobles– el grau de cobertura es menor, fet
que desincentiva la formació en aquests grups.
L’evident multiplicitat de l’oferta formativa posa
de manifest la descoordinació existent entre
les institucions i el caràcter unilateral a l’hora
d’establir les diferents accions formatives, fets,
aquests, que es tradueixen en l’acumulació de
cursos i titulacions de característiques similars.
Així les coses, s’entén que l’oferta formativa en
turisme s’ha d’encaminar (1) cap a l’extensió
vertical, és a dir, ha de cobrir adientment tots el
segments de mercat i ha de complementar, per
tant, aquelles activitats que presenten carències
formatives, i (2) cap a l’extensió horitzontal,
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Quadre 4.7

Oferta específica
de cursos de postgrau
i especialització de la UIB,
2006
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Quadre 4.8

Cobertura i multiplicitat
de l’oferta formativa
turística de les Balears
per grups d’activitat

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

Activitats

Grau de cobertura

Grau de multiplicitat

Allotjament turístic (hotels, apartaments i similars)

Elevat

Elevat

Restaurants

Elevat

Elevat

Bars i cafeteries

Elevat

Elevat

Agències de viatges

Mitjà

Elevat

Serveis culturals i recreatius

Mitjà

Mitjà

Transport de passatgers (aeri, marítim, terrestre)

Mitjà

Reduït

Lloguer de vehicles

Reduït

Reduït

Lloguer d’immobles (segones residències)

Reduït

Reduït

Font: elaboració pròpia

que promogui, sobretot, la coordinació entre
les institucions i la coherència entre els diferents
nivells formatius.
Addicionalment, el capital humà de les Balears ha mostrat, històricament, certa carència
en el coneixement i ús d’idiomes estrangers
–característica comuna a tots els sectors econòmics, emperò especialment sagnant al turístic–, fet que suposa un llast certament important per al desenvolupament futur del sector.
En aquest sentit, la formació lingüística dins
la pròpia empresa, sumada al major pes de
l’Escola Oficial d’Idiomes i a l’obligatorietat
de titulació en llengua estrangera en el món
universitari, han de ser polítiques que ajudin a
resoldre aquest dèficit.
Finalment, avui, la capacitat de la força laboral per a la contínua adaptació a les noves
formes de producció i l’adopció d’avenços
tecnològics, es configura com una característica bàsica per al desenvolupament a mitjà i a
llarg termini del sector turístic. En aquest sentit, una oferta formativa orientada a la potenciació de les noves tecnologies, amb especial
èmfasi en les tecnologies de la informació i la
comunicació, resulta cabdal per tal de convergir en la fita esmentada.

En conclusió, la necessitat de millorar l’oferta
formativa en el sector, en els termes abans descrits, es configura com un element fonamental en l’activitat turística, que ha de menester
una cooperació entre tots els agents implicats,
d’acord amb una responsabilitat compartida
entre els individus, els poders públics i les empreses. En aquest sentit, l’assignació de més i
millors recursos per a la inversió en formació
i desenvolupament del sector, el reforçament
dels llaços entre els educadors i els empresaris,
a més d’un continu diàleg social per al desenvolupament d’estratègies comunes sobre els
aspectes socioeconòmics claus dels sector, són
les grans actuacions que han de permetre l’assoliment del compromís social esmentat i, per
tant, la millora en la formació i en el capital
humà resultant.
Amb aquest objectiu, no només s’ha de propiciar un acostament entre els continguts i les
maneres d’ensenyar i les necessitats del mercat
laboral i de la societat en conjunt, sinó que s’ha
d’insistir, també, en la importància d’avaluar la
qualitat de la docència i la investigació per diferenciar l’oferta formativa existent i fomentar el
perfil innovador dels professors, recuperant el
prestigi de la professió docent i, per extensió, de
l’oferta formativa que imparteixen.
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4 .2. M e d i am b i e n t i cà r r eg a d em og r à f ica
La possibilitat de fer compatible el creixement
econòmic amb el creixement de la població i
amb la conservació del medi ambient té una
llarga tradició en el pensament econòmic.
Malthus (1993) és, segurament, l’autor que millor ha reflectit aquest trinomi quan, observant
l’expansió econòmica associada a la revolució
industrial, va constatar que la millora de les
condicions econòmiques estimulava el creixement demogràfic i, paral·lelament, intensificava
la pressió sobre les terres de cultiu d’Anglaterra. Segons Malthus, l’existència d’uns recursos
naturals finits condicionaria a llarg termini el
creixement econòmic i conduiria a un estat estacionari sense cap mena de dubte indesitjable
des d’un punt de vista col·lectiu.
Evidentment, els conceptes malthusians no han
sobreviscut sense adaptar-se. Durant els anys setanta, els informes del Club de Roma sobre els límits del creixement (Meadows et al., 1972 i 1992)
ampliaren l’anàlisi primigènia sobre la base de
recursos no renovables, com ara el petroli. Més
recentment, la discussió s’ha centrat en una
definició encara més àmplia del medi ambient
(Daly, 1992; Christensen, 1989; Georgescu-Roegen,
1994), per acabar concloent que les causes de la
degradació ambiental es troben tant en la progressió ascendent de les activitats econòmiques
com en el creixement demogràfic.
Des d’un punt de vista més acotat, i certament menys general, diversos treballs, com els
de Pimentel et al. (1973), Kaufmann (1992) o
Nordhaus (1992), aborden, exclusivament, el binomi creixement econòmic i escassetat de recursos naturals, mentre que d’altres se cenyeixen a les
conseqüències de la pressió demogràfica sobre
la biodiversitat (FAO, 1993; Cropper i Griffiths,
1994) o a l’impacte ambiental que deriva del

creixement econòmic (Shafik i Bandyopadhyay,
1992; Panayatou, 1993; Grossmann i Krueger,
1995; Selden i Song, 1974; Chaudhuri et al.,
1998). Precisament, aquest darrer grup de treballs constata que a mesura que s’accelera el
procés de creixement econòmic, la intensificació de l’agricultura i la industrialització condueixen a un augment accelerat de l’extracció
de recursos i de generació de residus fins que,
assolit un nivell determinat de desenvolupament, el canvi de l’estructura productiva cap a
activitats terciàries intensives en coneixement
(Arrow et al., 1995), juntament amb la major
valoració de la qualitat ambiental per part de
la societat que es tradueix en regulacions ambientals més avançades (Jones i Manuelly, 1995),
el desenvolupament de tecnologies ecoeficients
(Stokey, 1998) i l’aparició d’institucions encarregades de protegir el medi ambient, porten a
l’estabilització i, eventualment, a la millora de
la qualitat del medi ambient.
Des d’aquesta darrera perspectiva, les economies
més especialitzades en turisme haurien d’assolir
abans que les altres un major nivell de regulació
ambiental i consegüentment un balanç positiu
pel que fa a la gestió i explotació dels recursos
naturals, més enllà de l’impacte negatiu que, per
si mateix, té l’explotació recreativa i urbanística
del capital natural amb finalitat turística, conseqüència directa dels increments de producció de
les activitats directament proveïdores de serveis
privats turístics o de l’augment d’usuaris de l’entorn natural (OCDE, 1980).
No obstant això, avui dia, l’evidència empírica
no és suficient per deduir conclusions normatives i pràctiques sobre la (in)compatibilitat
entre desenvolupament econòmic/turístic, creixement poblacional i millora de la qualitat am-
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Superfíciea

Longitud de costab

Mallorca

3.640,2

623,0

Menorca

701,8

299,0

Eivissa

541,2

239,0

Quadre 4.9

Distribució de la superfície
territorial i longitud litoral
de les Balears

Formentera

82,1

85,0

Illots

48,7

182,0

5.014,0

1.428,0

Total Balears

a
b

Dades en quilòmetres quadrats
Dades en quilòmetres

Font: Institut Balear d’Estadística

biental. L’únic argument que sembla vertaderament correcte, des d’un punt de vista econòmic,
rau en el fet que el medi ambient és un actiu
escàs, limitat, receptor de múltiples demandes,
sovint contradictòries entre si. En aquest sentit,
és suficient pensar que la naturalesa (1) aporta
materials i fonts d’energia indispensables per
a la producció de béns i serveis, (2) assimila i
captura bona part dels residus que resulten de
la producció i del consum, (3) aporta valors de
recreació que els humans consideren importants per al seu benestar i (4) fa del planeta un
lloc adequat per a l’existència de moltes formes
de vida, la humana inclosa.
Analitzar i estudiar cadascuna d’aquestes funcions, constatar que hi ha rivalitat entre elles i, per
tant, ser conscients que la societat està obligada
a escollir són qüestions importants que s’amaguen al darrere de la problemàtica sobre els límits
del creixement econòmic/turístic i demogràfic.

4.2.1. Recursos de base limitats
L’arxipèlag balear, ubicat a la Mediterrània occidental enfront de les costes peninsulars del llevant espanyol, presenta una superfície de 5.014
quilòmetres quadrats, envoltada de 1.428 quilòmetres de costa i distribuïda en dos grans

grups d’illes: les Gimnèsies (Mallorca, Menorca
i Cabrera) i les Pitiüses (Eivissa i Formentera),
a més de tota una sèrie d’illots d’entitat menor
que no es troben habitats.
La insularitat i la fragmentació territorial s’erigeixen, inequívocament, en els aspectes que
condicionen majoritàriament el medi físic de
l’arxipèlag, si bé, alhora, han afavorit l’aparició
de notables diferències florístiques i fitosociològiques respecte del continent que, així mateix,
s’han reproduït entre les distintes illes. A tall
d’exemple, la flora de les Gimnèsies presenta
una afinitat major amb les terres tirrèniques,
mentre que la de les Pitiüses posa en relleu una
influència ibèrica més notable.
En qualsevol cas, la condició insular del territori balear, més enllà de permetre explicar les
diferències observades entre les comunitats
forestals, herbàcies o aquàtiques, esdevé vertaderament important des de múltiples punts de
vista. De fet, la sola existència de l’illa crea un
substrat sòlid que, amb diversos graus de complexitat, ofereix un ampli ventall de possibilitats
pel que fa a fondàries, orientacions, pendents,
etc. En el cas concret de les Balears, cal prendre
en compte, addicionalment, que les illes estan
compostes per materials secundaris carstificats,
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que són els que modelen les serres de Mallorca
i de gairebé tot Eivissa, alhora que formen canons, coves i aqüífers realment significatius.
Sota aquestes condicions, el sòl balear es caracteritza per l’extraordinària influència del clima i
del substrat rocós ric en carbonats que el suporta, com també per l’escassa evolució dels horitzons edàfics. Així mateix, més enllà dels factors
morfològics assenyalats, la interacció terra-mar
és altament favorable per a la fertilitat del sòl.
Val a dir que, durant els darrers anys, malgrat el
reconeixement generalitzat envers la importància de la coberta edàfica com a factor ambiental i l’elevat grau de pressió que assumeix arran
de l’ocupació urbana i l’ús d’adobs inorgànics,
s’ha avançat més aviat poc en el coneixement i
la catalogació del sòl. En aquest sentit, la conservació del sòl no s’ha d’enfocar exclusivament
des del vessant dels impactes potencials que
exerceix sobre els aqüífers i les aigües superficials, sinó que cal prendre en compte la dimensió
que assoleix com a sistema de connexió entre la
litosfera, la hidrosfera, la biosfera i l’atmosfera
d’acord amb les funcions ecològiques i els serveis vitals que presta per a les activitats humanes i la supervivència dels ecosistemes, a saber:
(1) la producció de biomassa; (2) l’emmagatzematge, el filtrat i la transformació de nutrients i
aigua; (3) el sosteniment de la reserva genètica
i de comunitats naturals riques en endemismes
vegetals i animals; (4) l’actuació com a plataforma d’assentament de la major part de les activitats humanes; (5) la producció d’aliments,
fibres i matèries primeres; (6) la retenció de
carboni i (7) l’emmagatzematge del patrimoni
arqueològic i geològic, entre d’altres.
Des d’aquest punt de vista, tot i que el sòl, en
principi, és un recurs renovable, la lentitud dels
processos naturals que el formen provoca que,
des d’un punt de vista a curt i a mitjà termini,
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pugui ser considerat com a no renovable. Així
les coses, la degradació del sòl, provocada arran de la gestació de diferents impactes –com
ara l’erosió, la pèrdua de matèria orgànica, la
contaminació, la salinització, la compactació,
la pèrdua de biodiversitat, el segellat, els lliscaments de terres i les inundacions–, resulta especialment rellevant per tal com compromet l’execució de les funcions fonamentals i repercuteix,
alhora, en multitud de processos naturals, tant
in situ com en zones adjacents. I és que la major
part dels impactes que afecten el sòl són pràcticament irreversibles. No en va, la pèrdua de
sòl produïda arran de la creixent urbanització
que demanen l’extensió de les ciutats i el desenvolupament de nombrosos sectors econòmics, el turisme inclòs, constitueix, tal com es
recull a l’Estratègia Europea per a la Protecció
del Sòl (Comissió Europea, 2007), una de les
principals amenaces per a la seva conservació
i ús sostenible.
Tot plegat suggereix, doncs, que el territori esdevé un límit per al desenvolupament. Segons
les dades obtengudes pel projecte europeu
Corine Land Cover (CLC),117 l’ús principal del
sòl balear continua sent l’agrícola (286.934 ha;
57,5%, del total), seguit del natural (180.834 ha;
36,3%, del total) i l’artificial (30.958 ha; 6,2%,
del total), amb un 92,1% d’aquest darrer que
correspon a l’ús urbà.118 Així les coses, potser el
canvi més significatiu esdevengut durant la dècada dels noranta rau, seguint la progressió del
sòl urbanitzat, en l’increment del sòl artificial
(41,3%; 9.045 ha) a costa de la pèrdua, d’una
banda, de sòl agrícola (-2,1%; 6.140 ha) –especialment el dedicat als conreus de secà– i, de
l’altra, de superfície natural (-1,6%; 2.905 ha)
–sobretot la destinada a boscos i garrigues.
L’extensió de la urbanitat i els desequilibris
que existeixen entre el litoral i la resta del territori, juntament amb la creixent complexitat

117
Aquest projecte va ser l’encarregat l’any 2000 de cartografiar
per satèl·lit la superfície europea,
la qual cosa va facilitar que es
pogués comparar amb el traçat
obtengut l’any 1990.
118
Inclou el sòl utilitzat en la
construcció d’habitatges i d’infraestructures i l’articulació de l’activitat econòmica tant en l’àmbit
dels serveis com de la indústria.
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Mapa 4.1

Canvis dels usos
del sòl a les Balears
Zones forestals convertides
en superfícies artificials
Zones agrícoles convertides
en superfícies artificials

* Les dades palesen el canvi d’ús produït durant el període 1990-2000
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades del projecte CLC

Torrents
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Masses d’aigua subterràniesa

Quadre 4.10

Superfície de concab

Mallorca

81

65

3.211,4

Menorca

53

6

521,6

Eivissa

61

16

471,5

6

3

14,0

Formentera

Caracterització de la conca
hidrogràfica de les Balears

Fan referència als volums d’aigua d’un o més aqüífers diferenciats, sota la premissa d’absència de pressions antròpiques, d’acord amb aspectes
geològics i hidromorfològics
b
Dades en quilòmetres quadrats
a

Font: elaboració a partir de l’esborrany del Pla Hidrològic de les Illes Balears publicat per la Conselleria de Medi Ambient

que requereixen actualment les intervencions
sobre el sòl, són alguns dels factors que posen
en relleu la necessitat d’articular la protecció
dels espais singularment sensibles a partir de
la delimitació de nous emplaçaments i franges
de transició per a cadascun dels usos, en un
context en el qual l’erosió i la pèrdua anual de
sediments productius es calcula en més de vuit
milions de tones.119
En qualsevol cas, el principal problema que es
deriva de les progressives interaccions entre desenvolupament territorial i qualitat del sòl fa
referència al proveïment, la protecció i la conservació dels recursos hídrics. L’aigua constitueix, d’acord amb la seva estructura molecular,
un component de gran importància ambiental
i biològica, atès que no només és essencial per
a la vida, sinó també per al desenvolupament.
Així, per tal com resulta imprescindible per a
l’articulació de qualsevol procés de producció,
s’erigeix en un recurs econòmic que, sense tenir
aquesta consideració, presenta una disponibilitat no il·limitada.
A les Balears, la consideració de l’aigua com
a recurs de base limitat s’accentua arran de
l’aridesa del clima, típicament mediterrani, circumstància que comporta l’alternança d’inundacions i sequeres i, alhora, una distribució
irregular de les precipitacions al llarg de l’any.

		

Igualment, l’elevada variabilitat del sòl en termes físics, químics i biològics contribueix a explicar la infiltració irregular de l’aigua de pluja
arreu del territori, mentre que el caràcter insular, on típicament les taxes de renovació dels
recursos naturals són més minses que als continents, justifica l’extensió reduïda de la xarxa hidrogràfica superficial –formada principalment
per torrents i pels embassaments artificials del
Gorg Blau i Cúber– i la inexistència de cabals
fluvials permanents –com ara rius i llacs.
Les aigües subterrànies són, doncs, el principal recurs hídric de l’arxipèlag (472,7 hm3/any
vs 120 hm3/any, aigües superficials), les quals es
renoven de manera natural mitjançant la recàrrega procedent de les precipitacions (84,4%), el
retorn de les aigües de reg i residuals (10,4%) i
l’escorrentia superficial (5,2%). Així, l’aigua que
s’infiltra al subsòl s’acumula en el si de porus,
escletxes i fissures o es trasllada lentament pels
aqüífers. No obstant això, els recursos subterranis potencialment disponibles, que segons la
Conselleria de Medi Ambient (2008a) es xifren
en 290 hectòmetres cúbics anuals, són inferiors
als recursos totals, atès que una part es drena
cap al mar i l’altra manté l’estat ecològic de les
zones humides i dels aqüífers mateixos.
Sens dubte, el balanç hídric de les Balears ha
canviat al llarg dels darrers vint anys. En aquest

119

Informació extreta del mapa
d’estats erosius de les Balears
publicat l’any 1994 per
l’ICONA-MAPA.
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120

Les dades fan referència a la
distribució de la demanda d’aigua en alta (i.e. volum d’aigua
distribuït que no té en compte les
pèrdues de la xarxa).

121
L’agrojardineria recull el consum d’aigua dedicat al reg i a la
neteja de jardins de les residències principals i secundàries ubicades en sòl rústic.
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sentit, si a mitjan dècada dels vuitanta l’enginyer Fayas Janer (1985) enunciava un balanç
positiu –tot i que amb advertències sobre les
importants pèrdues de volum a la serra nord de
Mallorca i la sobreexplotació a les unitats del
pla de Palma i de Llucmajor i Campos, amb els
consegüents problemes de salinització per intrusió marina i l’existència d’àrees contaminades–,
dues dècades més tard cal atendre els efectes
de l’escalada progressiva de la demanda derivada de l’augment del consum dels residents i,
especialment, de la intensitat dels fluxos turístics. Tan cert és que, durant el període 19962006, l’evolució a l’alça dels recursos hídrics
demanats per a l’abastament urbà orientat a
satisfer les necessitats residencials i turístiques
(18,9%; 132,7 hm3), ha compensat part del retrocés experimentat per la demanda associada
al reg i al sector ramader (-19,8%; 139,9 hm3),
fet que palesa l’augment de la pressió demogràfica sobre el recurs, per bé que, en tot cas,
no ha impedit el descens de la demanda total
(-4,1%; 280,4 hm3).120

(160 litres), circumstància que, probablement,
respon als problemes d’escassetat soferts en el
passat i que, en cap cas, evita que el preu unitari del recurs (1,76 €/m3) sigui superior al registrat pel conjunt estatal (1,28 €/m3), d’acord
amb l’elevat cost del bombeig i del dessalatge.

En aquest context, la significativitat de les necessitats vinculades a l’agricultura, a l’espai
urbà i a les zones turístiques deriva en un increment de la demanda d’aigua, situada actualment en un nivell força elevat. Així, el sector
primari i les activitats pròpies de l’agrojardineria121 canalitzen prop de la meitat del consum
total (49,9%), seguits dels usos urbans (47,3%)
i de la demanda industrial i dels camps de golf
(2,8%). Territorialment, la Conselleria de Medi
Ambient (2008b) estima que més de quatre
cinquenes parts del consum anual són absorbides per Mallorca (82,5%), seguida de les Pitiüses (9,8%) i de Menorca (7,7%).

No obstant això, s’ha de reconèixer que la peculiar hidromorfologia balear incideix de manera
clara sobre les situacions d’estrès hídric que es
produeixen a l’arxipèlag, provocades, principalment, perquè la demanda supera la disponibilitat o perquè la baixa qualitat del recurs obliga
a restringir-ne l’ús. El cert és que les situacions
d’estrès hídric, més enllà de derivar en el desabastament d’aigua, duen associat un seguit
d’efectes envers la sobreexplotació, salinització
i eutrofització dels aqüífers, entre d’altres.

Mentrestant, les dades de l’INE referides a l’any
2006 revelen que el consum diari d’aigua per
càpita de les llars balears (150 litres) continua
situant-se part davall de la mitjana nacional

En aquest sentit, la influència del turisme sobre
la demanda hídrica no constitueix una qüestió
intranscendent, sobretot si es pren en compte
que institucions internacionals, com les Nacions Unides, estimen que el consum diari realitzat pel sector turístic, situat en una mitjana
de 440 litres per visitant, duplica amb escreix
l’efectuat per la població resident. Així mateix,
l’estacionalitat de la demanda turística, concentrada fortament en el període de menors
precipitacions i temperatures més elevades,
contribueix a accentuar l’escassetat del recurs
i, consegüentment, imposa un sobrecost tant
en termes energètics (dessalatge) i ambientals
(salinització), com econòmics (sobredimensionament d’infraestructures).

Amb tot, la solució a la problemàtica de l’aigua
a les Balears rau en el perfeccionament de la
gestió del recurs, definit en termes d’una assignació i un ús més eficients que, d’acord amb
la dotació d’aigua disponible, permetin satisfer les demandes actuals i futures. Per això, és
necessari abordar, en primer lloc, l’escassetat
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econòmica –no física– de l’aigua mitjançant
una gestió eficient que es fonamenti en polítiques de demanda –no només d’oferta– i en la
conservació del recurs a partir de pràctiques
d’estalvi, ús integral de les aigües superficials i
subterrànies, reutilització, millora de la qualitat i dessalatge. Així doncs, tan imprescindible
és dur a terme una gestió adequada de tots els
usos de la demanda –incentivant l’estalvi d’aigua a través de l’aportació de nous recursos–,
com plantejar una reassignació de l’aigua entre
els distints usuaris –reorientant els criteris de
decisió actuals en matèria hidràulica cap a un
enfocament de caire socioeconòmic en el qual
les externalitats pecuniàries i tecnològiques
s’integrin en el procés de presa de decisions.

sum total, seguit a força distància del segment
residencial (14,9%), el sector serveis (13,9%),
l’agricultura (4,8%) i els serveis públics (2,9%),
àmbits que, conjuntament, s’han incrementat
un 43% durant el mateix període. El sector industrial, per la seva banda, ha acumulat un
creixement del consum energètic del 14,3%, fet
que es tradueix en la canalització d’una de les
quotes de demanda més reduïdes (5,9%).

Paral·lelament, les Balears assumeixen una important limitació dels recursos de base en l’àmbit energètic. El consum final d’energia no ha
deixat d’incrementar al llarg dels darrers vint
anys, exceptuant l’estancament relatiu registrat
durant la primera meitat de la dècada dels noranta. Aquesta tendència ha enfilat el consum
d’energia primària fins als 3,1 milions de tones
equivalents de petroli (TEP) de l’any 2006, xifra
que suposa un augment del 22,3% respecte de
1987 i que, malgrat ser inferior al del conjunt
de l’Estat (60,4%), se situa part damunt de la
mitjana de la UME (18,3%).

Concretament, la demanda d’electricitat de les
Balears ha registrat durant la darrera dècada
un creixement (75,4%) que triplica la mitjana de
la UME (24,5%), tendència que es reprodueix
en l’àmbit de la demanda d’energia primària.
D’aquesta manera, la ràtio d’intensitat energètica –mesurada a partir del consum energètic
necessari per generar una unitat monetària de
PIB– ha acumulat durant aquest mateix període
un augment del 12,6%, taxa que contrasta amb
els descensos presentats per Espanya (-5,1%)
i la UE-15 (-11,4%). Fonamentalment, aquest
resultat s’explica, d’una banda, per mor de l’increment de la població resident i la seva pauta
de consum i, de l’altra, arran de la intensitat
dels fluxos de turistes i els requeriments energètics associats a l’ampliació de l’oferta turística i
la construcció i millora d’equipaments i d’infraestructures (com ara els aeroports i les plantes
de dessalatge i depuració).

La distribució insular del consum energètic,
afectat per l’heterogènia distribució de la població i l’activitat econòmica, palesa que Mallorca,
titular del consum anual per càpita més elevat
de l’arxipèlag (3,1 TEP vs 3,2 TEP, Espanya),
absorbeix el 81,3% de la demanda, seguida de
les Pitiüses (11,7%; 2,9 TEP) i de Menorca (7%;
2,4 TEP). Sectorialment, el transport s’erigeix
en el principal protagonista del consum energètic, atès que després d’haver gairebé quadruplicat la seva demanda durant les dues darreres
dècades (287%), representa el 57,6% del con-

Sigui el que sigui, més enllà dels factors assenyalats, l’evolució de la ràtio d’intensitat energètica posa en relleu una manca d’atenció a
l’eficiència d’una part important dels processos de producció i consum que tenen lloc a les
illes. En aquest sentit, el creixement econòmic
regional continua fortament acoblat al consum
d’energia, situació que rau tant en una elevada ‘dependència energètica’ envers determinats
tipus de fonts primàries com en una notable
‘dependència exterior’, tal com palesa el volum
d’importacions en aquesta àrea.
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En aquest marc, el balanç energètic balear assenyala que la matriu energètica primària la integren, fonamentalment, energies fòssils –petroli
(73%) i carbó (23,9%)–, mentre que les energies
renovables i els residus assumeixen una escassa
representació (3%), per bé que vint anys enrere
ni tan sols apareixien. Mentrestant, s’evidencia
que pràcticament la totalitat de l’energia que es
consumeix a l’arxipèlag és importada de l’exterior
(96,2%), sobretot pel que fa al proveïment de gas
i petroli per part dels exportadors d’Àfrica, l’Orient Mitjà i Rússia. Així, la dependència de l’energia fòssil s’erigeix en la més important tant en
termes econòmics com ambientals, alhora que la
dependència externa s’interpreta sovint com una
amenaça més patent en l’esfera geopolítica.

energies renovables constitueix una necessitat inqüestionable que les Balears no poden defugir,
atesa, sobretot, la fragilitat del seu territori.

En aquest escenari, la insularitat suposa un problema afegit per al subministrament d’energia.
La manca d’instal·lacions de producció, emmagatzematge i distribució obstaculitza el desenvolupament econòmic. A les Balears, la principal
contribució a la generació d’electricitat procedeix de les instal·lacions de vapor i carbó de la
central tèrmica d’Alcúdia II (es Murterar) i dels
grups dièsel de les centrals de Maó i d’Eivissa,
mentre que per al suport en qualitat de suport
puntual i emergències es disposa d’una sèrie
d’instal·lacions de turbines de gas (Cas Tresorer,
C.T. Alcúdia II, C.T. Maó II i C.T. Eivissa).

4.2.2. Població i assentaments urbans

Amb tot, sembla que el model de consum energètic actual, concentrat al voltant dels combustibles fòssils, es troba en entredit més que mai.
Les reserves de petroli i gas, malgrat que no és
possible assegurar quan s’exhauriran, són cada
cop més escasses, mentre que els efectes perniciosos del seu consum en termes de l’emissió
de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera i el
consegüent escalfament global, posen en alerta
la major part de països del món. La lluita contra
les conseqüències del canvi climàtic esdevé una
prioritat mundial, motiu pel qual l’aposta per les

El cert és que l’escassa dotació de bona part
dels recursos de base de l’arxipèlag, especialment pel que fa als energètics, juntament amb
les característiques territorials, continuen manifestant-se com a elements que condicionen
de manera important l’evolució econòmica, tot
i la rapidesa amb la qual s’ha desenvolupat el
sector serveis –intrínsecament més respectuós
amb el medi ambient que l’activitat industrial–
i la rellevància que han adquirit altres factors
d’índole qualitativa, com ara la tecnologia, la
innovació i el capital humà.

Des d’una perspectiva global, l’arxipèlag balear
constitueix un ecosistema sotmès a profunds
desequilibris que condicionen el desenvolupament socioeconòmic i la preservació ambiental.
En aquest sentit, el primer gran obstacle amb
el qual topa l’ordenació territorial és la pressió
demogràfica i l’aglomeració que se’n deriva,
fenòmens que, intensificats per l’estacionalitat
dels fluxos turístics, es tradueixen en un increment de la pressió sobre els recursos naturals,
les infraestructures (sanitàries, de transport,
etc.) i la provisió dels serveis públics (seguretat,
recollida de residus, subministrament i depuració d’aigua, provisió d’energia, etc.).
Sens dubte, l’aspecte més visible d’aquesta
pressió rau en el ritme de creixement de les ciutats i, especialment, dels nuclis turístics, ubicats
al litoral balear. No en va, s’estima que més de
tres quartes parts de la pressió demogràfica i
empresarial es concentra als municipis costaners, fet que es tradueix en una ‘litoralització’
de l’economia i, consegüentment, en una accentuació dels desequilibris.
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4.2.2.1. Evolució de la càrrega demogràfica
La contínua orientació de l’arxipèlag balear cap
a la prestació de serveis turístics s’ha traduït,
d’una banda, en una intensificació dels fluxos
de visitants i, consegüentment, del nombre
d’estades turístiques i, de l’altra, en un augment de la població resident, atès l’increment
de l’activitat econòmica i de les necessitats de
mà d’obra associades. En aquest sentit, la població balear no ha estat suficient per cobrir les
necessitats d’expansió econòmica derivades del
turisme, de manera que la incorporació de mà
d’obra d’origen estranger ha guanyat progressivament una rellevància especial.
Així doncs, el turisme, tot i exercir un paper fonamental en l’impuls de l’economia, ha comportat que alguns municipis hagin assumit
durant les dues darreres dècades augments de
la població empadronada superiors al 150%.
Igualment, la represa dels moviments immigratoris s’ha relacionat amb l’expansió turística
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(Salvà, 2004), atès que el creixement econòmic
balear, com també el consegüent augment de
la renda i la millora de la qualitat de vida, ha
actuat d’imant, tant per a la immigració econòmica, procedent de dins i de fora de l’Estat a la
cerca d’unes millors oportunitats laborals, com
per la immigració no econòmica, essencialment
nord-europea i amb unes motivacions bàsicament residencials centrades en l’atractiu del clima i l’entorn. La confluència d’aquests factors
en un procés altament dinàmic i profundament
marcat pel fet estacional, ha contribuït al creixement econòmic real, per bé que, alhora, ha
derivat en una càrrega demogràfica ascendent.
En aquest marc, l’evolució demogràfica balear d’aquests darrers vint anys, caracteritzada
pel baix creixement vegetatiu i l’extraordinari
moviment immigratori, es pot qualificar
d’espectacular. No en va, la població empadronada amb data 1 de gener de 2007 assoleix un
total d’1.030.650 habitants, xifra que supera en
un 47,2% la que s’havia registrat dues dècades
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Evolució demogràfica
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enrere (700.307 habitants, 1987). El cert és que
la història demogràfica de l’arxipèlag no havia
palesat mai un creixement poblacional tan intens, atès que és necessari remuntar-se al període comprès entre el 1950 i el 1970 per trobar
increments de dos dígits (32%), tot i així, ni de
lluny comparables. Alhora, des d’una perspectiva nacional, l’increment de la població balear
ha superat amb escreix el produït a nivell nacional (16,7%), tendència que s’ha intensificat
especialment durant el primer sexenni del segle
xxi (21,9%, Balears vs 11,6%, Espanya) i que, en
darrera instància, ha elevat el pes poblacional
de l’arxipèlag fins al 2,3% del contingent demogràfic estatal (vs 1,8%, 1987).
En qualsevol cas, és necessari assenyalar que,
durant el període 1987-2006, l’avanç de la
població empadronada a les illes no ha seguit
un patró lineal, marcat pels determinants del
creixement vegetatiu i per la dinàmica dels
fluxos migratoris. Així, pel que fa a la primera
de les qüestions, les oscil·lacions, tant de la natalitat com de la mortalitat, permeten diferenciar dues fases ben distintes:
122
L’EVR, disponible a partir
de l’any 1989, contempla únicament les inscripcions padronals repercutides a la base de
dades de l’INE, motiu pel qual
l’aproximació al saldo migratori
del període 1989-2006, calculat
com a diferència entre les immigracions i les emigracions, no
coincideix amb el que es deduiria
com a diferència entre les xifres
de població resultants del padró
i el saldo vegetatiu pel que fa al
mateix període (287.441 persones). Addicionalment, cal tenir
en compte que es tracta de xifres
residuals.

la taxa de natalitat, que respecte del passat període augmenta 1,1 punts percentuals (vs -2,4 pp,
1987-1996). En aquest context, el nombre de
naixements s’enfila un 42,8% i registra un total d’11.675 nadons, el 25,7% dels quals són de
mare estrangera (vs 7,3%, 1997). Amb tot, els
resultats obtenguts palesen que, amb una taxa
de reposició conjunta d’1,41 fills per dona, no
es garanteix el relleu generacional, xifra que se
situa part davall de la mitjana que es considera necessària per assegurar el reemplaçament
(2,2 fills/dona). Mentrestant, la reducció de la
taxa de mortalitat registra una mitjana de 7,3 defuncions per cada mil habitants (vs 9,03, 1997)
i contribueix, per tant, a impulsar el creixement
vegetatiu acumulat fins a les 26.572 persones.

1987-1996: el progressiu descens de la natalitat situa el nombre de fills per dona en una
mitjana d’1,27 (vs 1,75, 1987), tendència que,
seguint la pauta de la dècada anterior, no és
totalment compensada pel descens de la mortalitat, que s’acaba fixant en una mitjana de
8,9 defuncions per cada mil habitants (vs 9,4,
1987). El balanç final acumula un creixement
vegetatiu de 18.770 persones.

Val a dir que, en termes generals, el creixement
vegetatiu ha permès explicar només el 13% de
l’augment poblacional dels darrers vint anys,
atès que, principalment, és la intensificació
dels fluxos immigratoris el fenomen que sustenta l’extraordinària expansió demogràfica.
En aquest sentit, el saldo migratori del període
1989-2006 se situa, segons l’enquesta de variacions residencials (EVR),122 part damunt de
les 135.000 persones i, per tant, supera amb
escreix el que s’havia registrat durant les dècades dels seixanta i setanta, moment en què el
desenvolupament turístic explicava les onades
immigratòries interiors. No obstant això, la influència dels fluxos migratoris tampoc no ha seguit un patró uniforme durant les dues darreres
dècades, fet que es tradueix en l’existència de
dues fases diferenciades:

1997-2006: l’arribada a la maternitat de la
generació dels anomenats baby boomers i l’increment de la presència de població femenina
d’origen estranger amb uns índexs de fecunditat
superiors als de les dones espanyoles, almenys
durant la primera etapa de residència a les Balears, suposa un punt d’inflexió en el descens de

1989-1998: els moviments migratoris interiors s’enfilen fins a representar prop del 90% del
total d’immigracions amb destinació a l’arxipèlag. En aquest context, les emigracions dels
habitants de les illes a altres indrets de l’Estat,
tot i ser inferiors, palesen una contribució desigual al saldo migratori. Així, mentre que entre
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Gràfic 4.7
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el 1990 i el 1993 ambdós fluxos pràcticament
s’igualen o, fins i tot, donen lloc a saldos interiors negatius, entre el 1995 i el 1998 les immigracions gairebé dupliquen les emigracions.
Finalment, el balanç migratori interior pel que
fa al conjunt del període assenyala un saldo net
positiu de 35.777 persones.
1999-2006: l’origen dels fluxos migratoris i la
seva aportació al creixement demogràfic indiquen un canvi de tendència, atès que les immigracions exteriors, seguint la dinàmica encetada
a les darreries de la dècada dels vuitanta, s’intensifiquen i, per primer cop l’any 2003, arriben
a superar les immigracions interiors. Així, malgrat que el saldo migratori interior palesi un volum net d’efectius positiu i superior al registrat
durant el període anterior (38.735 persones),
resulta quantitativament ínfim en comparació
amb l’aportació demogràfica procedent de
l’exterior. Aquesta situació s’explica, fonamentalment, arran de la gairebé sextuplicació dels
fluxos procedents de l’exterior, contingent que
acumula un total de 118.291 entrades, mentre

que les emigracions exteriors, si bé han augmentat notablement, continuen situades clarament
part davall. Amb tot, el saldo exterior pel que
fa al període 2002-2006 es xifra en 92.538 persones, que sumades al saldo interior aporta un
volum demogràfic de 100.839 persones.
D’acord amb aquesta dinàmica, el nombre d’estrangers residents a les illes s’ha multiplicat per
més de deu respecte del Cens de 1991 i, específicament, per més de vint en el cas dels estrangers
procedents de països no comunitaris. Tan cert és
això que la presència de població estrangera ha
avançat progressivament fins a assolir una quota
del 16,8% de la població empadronada (vs 2,4%,
1991), tendència que no només ha suposat un
canvi en termes quantitatius sinó també qualitatius, en consonància amb la progressiva diversificació dels fluxos immigratoris.
Respecte d’aquesta darrera qüestió, es parla
de l’existència d’un model migratori dual en
el qual, seguint Salvà (2004), conflueixen els
patrons coneguts a la literatura com a ‘nova
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Gràfic 4.8

35.000

Evolució del saldo
migratori, 2002-2006

30.000
25.000

Saldo interior
Saldo exterior

35.000
30.000

Saldo migratori
25.000

Saldo interior
Saldo exterior
Saldo migratori

20.000
15.000

20.000
15.000
10.000
5.000
0

10.000
5.000
0

2002

2003

2004

2005

2006

* Dades en nombre de persones
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’Estadística de variaciones residenciales de l’INE
2002

2003

2004

Florida’ i ‘nova Califòrnia’, que es diferencien,
fonamentalment, segons la motivació principal
que ha originat la migració. En aquest sentit,
mentre que el patró ‘nova Florida’, dominat
per una motivació essencialment residencial i,
per tant, amb efectes sobre el consum, atreu
població europea, majoritàriament rendistes i
retirats en cerca de tranquil·litat, oci i descans,
el patró ‘nova Califòrnia’, centrat en una motivació bàsicament econòmica i per tant amb
efectes sobre la producció, canalitza la població no europea en edat de treballar que migra
per accedir a una nova oportunitat laboral.
A les Balears, el patró ‘nova Florida’ s’inicia de
manera significativa durant els anys setanta i
s’intensifica al llarg de la dècada dels vuitanta,
molt especialment a partir dels noranta, de forma que en el Cens de 1991 la població d’origen europeu arriba a representar el 76,8% de la
població estrangera, amb una presència significativa de britànics (27,2%) i alemanys (19,9%).
Aquest patró de migració, que ha tengut continuïtat en el temps, ha estat superat en volum

2005

2006

per la forta onada immigratòria procedent de
països extracomunitaris –sobretot a partir del
cicle econòmic expansiu encetat l’any 2003– i
ha donat lloc al model migratori ‘nova Califòrnia’. Tot plegat explica que l’explotació de les
xifres del padró amb data 1 de gener de 2007
palesin que la població estrangera de les illes es
dividesqui en proporcions pràcticament idèntiques entre els residents comunitaris (50,7%) i no
comunitaris (49,3%). Així les coses, cal assenyalar la importància relativa que han guanyat els
fluxos procedents de l’Amèrica Llatina (27,9%)
i Àfrica (13,4%), entre els quals la nacionalitat
marroquina és la majoritària pel que fa a la població estrangera no europea (9,4%), seguida
de l’equatoriana (6,9%), l’argentina (5,9%), la
colombiana (4,7%) i la boliviana (3,2%).
Paral·lelament, l’evolució demogràfica i els seus
factors determinants han derivat en una transformació qualitativa de la realitat poblacional
de les illes, que ha afectat tant l’estructura
d’edats com la distribució per sexe. En aquest
sentit, l’arribada d’estrangers en edat de treba-
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Gràfic 4.9
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llar ha suposat un cert rejoveniment de la població balear, fet que s’ha traduït, d’una banda, en un augment de la proporció de persones
d’entre quinze i seixanta-cinc anys (71,3%, 2007
vs 66,4%, 1991) i, de l’altra, en una reducció
del col·lectiu de seixanta-sis anys i més (13,6%,
2007 vs 14,2%, 1991), malgrat el progressiu
augment de l’esperança de vida (80,4 anys,
2005 vs 75,9 anys, 1990). No obstant això, la
piràmide de població continua posant en relleu
una persistent disminució de la base, la qual
cosa palesa un descens de la quota de població de menys de catorze anys (14,9%, 2007
vs 19,4%, 1991) i que, en qualsevol cas, s’explica
perquè el retorcés de la natalitat no l’han pogut
compensar els elevats índexs de fecunditat de la
població estrangera.
Així mateix, la intensitat dels fluxos immigratoris ha provocat que si bé el nombre de nascuts a les illes ha ascendit notablement (16,4%,
1991-2007), la seva representació sobre la
població empadronada ha disminuït prop de
13 punts percentuals (56,7%, 2007 vs 69,4%,

1991), per mor de l’escalada dels efectius nascuts a l’estranger (609,8%, 1991-2007). Seguint
la senda de transformacions, les piràmides de
població més recents palesen per primera vegada una sex ratio en què la proporció d’homes
(50,2%, 2007 vs 49,2%, 1991) arriba a superar
la de les dones (49,8%, 2007 vs 50,8%, 1991),
circumstància que s’explica, especialment, arran del caràcter essencialment masculí de l’afluència estrangera del darrer quinquenni.
Des d’una òptica agregada, el tret més característic de la població balear rau, actualment,
en l’heterogeneïtat sociodemogràfica, la qual,
representada per una multiplicitat de nacionalitats, motivacions migratòries i pautes d’assentament, reflecteix l’efecte d’un ampli ventall de
determinants, tant de caràcter endogen com
exogen, entre els quals el turisme té un paper
preponderant. En aquest sentit, el desenvolupament turístic esdevengut durant les dues darreres
dècades ha derivat en un increment continu tant
dels fluxos turístics internacionals (59%) com
del nombre de pernoctacions hoteleres (23,7%),

Oceania i apàtrides

5,1
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Gràfic 4.10

Piràmide de població per
edat i sexe de les Balears,
1991-2007
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tendències que cal afegir al ràpid i espectacular
augment de la població (47,2%). Tot plegat suggereix, doncs, que la càrrega demogràfica real
que suporta l’arxipèlag és superior a la recollida
pels censos i padrons poblacionals.
Respecte d’aquesta darrera qüestió, són nombrosos els estudis que s’han articulat al si de
diferents institucions regionals –com ara el CRE
(Mateu i Riera, 2006), el Govern de les Illes
Balears (Barón i Santiago, 2002), el CITTIB
(Blázquez et al., 2002), l’OBSAM (Marí et al.,
2004) i la Cambra de Comerç de Mallorca (2006)–
per formular una metodologia que permeti aproximar la càrrega demogràfica real de l’arxipèlag.
En aquest marc, l’indicador diari de pressió humana (IDPH), elaborat pel Centre de Recerca
Econòmica (UIB · Sa Nostra), estima que, pel
que fa al període 1998-2006, la càrrega demogràfica real de les Balears ha superat la població empadronada en un 26,9%. Val a dir, en tot
cas, que el contingent de població no empadronada que es troba present a l’arxipèlag al llarg
d’aquest període ha experimentat una trajectòria descendent, atès que l’augment de població
resident (25,4%) ha superat amb escreix l’avanç
dels fluxos turístics (18,8%).
Concretament, per a l’any 2006, l’IDPH calcula la pressió demogràfica en una mitjana anual
d’1.223.094 persones, xifra un 18,7% superior a
la que s’extreu del registre oficial del padró. Així
mateix, l’evolució mensual de l’indicador permet
constatar l’existència d’un clar patró estacional,
de manera que el diferencial entre càrrega real
i població empadronada s’amplia fins al 51,3%
durant la temporada alta i registra el màxim
anual durant el mes d’agost (60,9%). Per contra,
la reduïda intensitat dels fluxos turístics durant
la temporada baixa provoca que durant bona
part dels mesos d’hivern ambdues magnituds
demogràfiques siguin pràcticament coincidents.

4.2.2.2. Distribució de la població
Els assentaments urbans constitueixen, sens
dubte, un dels principals agents transformadors del medi natural que irrompen amb força
en el cicle d’abastament, transformació i consum dels recursos de base limitats. En aquest
sentit, la concentració espacial d’importants
contingents demogràfics amb finalitat residencial o turística deriva, generalment, en una
pressió més que proporcional sobre els recursos que són necessaris per mantenir el sistema.
En aquest escenari, les Balears presenten dues
tendències que semblen aparentment contradictòries, atès que si bé d’una banda s’observa
una marcada concentració de població a les
capitals de cadascun dels territoris insulars i la
seva àrea d’influència, com també als municipis
del litoral fortament lligats al desenvolupament
turístic, de l’altra es palesa un creixement cada
cop més dispers a partir de l’articulació de conurbacions emergents que, sovint, acaben consolidant continus urbans d’àmplia superfície,
a través, per exemple, de la construcció d’hàbitats unifamiliars adossats i aïllats, la proliferació de segones residències i la parcel·lació
del sòl rústic, entre d’altres. Així mateix, val a
dir que la pressió demogràfica real sobre els recursos de l’arxipèlag es distribueix de manera
força desigual al llarg de l’any natural, fet que,
basat en el marcat patró estacional de l’afluència turística, s’erigeix en una font important de
desequilibris que afecta, especialment, aquelles
àrees de l’arxipèlag que acullen una major quota de visitants.
En tot cas, el patró d’assentament urbà, condicionat per la dinàmica econòmica mateixa i,
també, pels fluxos migratoris, ha traçat a les
illes una distribució desigual dels efectius demogràfics sobre el territori, fet que ha derivat
en la coexistència de zones amb elevada i baixa
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D’ara endavant, les dades de
població utilitzades per dur a terme l’anàlisi relativa a la situació
actual s’han extret, si no s’indica
el contrari, del Padró municipal
d’habitants referit a l’1 de gener
de 2007.

124

L’anàlisi de la relació rank-size
s’efectua, seguint Rotllan i Soy
(1993), assignant a partir de la
primera ciutat (en aquest cas,
Palma) una població teòrica a les
restants, de manera que a la segona ciutat més poblada li correspon la meitat dels habitants de la
primera, a la tercera n’hi pertoca
un terç, etc. Si la regla es compleix,
les magnituds reals s’assimilen a
les teòriques, si la homogeneïtat
és màxima entre les ciutats, la representació de la rank-size se situa
part damunt de la recta teòrica i,
per contra, es col·loca part davall
si, com és el cas, existeix una situació de macrocefàlia. Sobre aquesta
qüestió, podeu consultar Grimal
et al. (2006).
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densitat i, consegüentment, ha afectat els equilibris essencials. Així les coses, actualment, vuit
de cada deu habitants de l’arxipèlag resideixen
en municipis de més de deu mil persones, territori que assoleix la meitat de la superfície total
de l’arxipèlag. En termes agregats, les Balears
presenten una densitat de població equivalent
a 207,4 habitants per quilòmetre quadrat,123 ràtio que tot i haver assumit un augment de més
del 50% al llarg de les dues darreres dècades
(140,9 hab./km2, 1987), supera amb escreix la
mitjana nacional (89,3 hab./km2).

aglutinen el 44,2% de la població resident a les
Balears, percentatge que integra participacions força desiguals entre Palma (37,2%), Maó
(2,7%) i Eivissa (4,3%). Cal esmentar que potser el tret més distintiu de l’evolució seguida al
llarg dels darrers vint anys rau en la progressiva
pèrdua que ha anat experimentant el pes relatiu
de la capital regional a favor d’altres municipis
que antigament gaudien d’una menor centralitat, fet que explica, en part, la reducció de la
quota demogràfica aportada per les tres capitals insulars respecte de dues dècades enrere
(50,9%, 1987).

No obstant això, cal tenir en compte que, fruit
de la dinàmica esmentada anteriorment, les
xifres de densitat varien considerablement entre els diferents territoris insulars i municipals.
En aquest sentit, mentre que Mallorca i Eivissa superen la ràtio de concentració regional
(223,7 hab./km2 i 206,1 hab./km2, respectivament), Menorca i Formentera s’hi situen part davall (129,9 hab./km2 i 102,3 hab./km2, respectivament). En termes municipals, la polarització
de les xifres de densitat és encara més evident,
sobretot si es pren en compte el diferencial que
s’observa entre el mínim, corresponent a Escorca (2,1 hab./km2), i el màxim, localitzat a Eivissa
capital (3.960 hab./km2). Així mateix, val a dir
que la major pressió poblacional també es reprodueix en el principal centre administratiu de
Menorca (Maó, 241,3 hab./km2) i, sobretot, a
la capital autonòmica (Palma, 1.863 hab./km2),
si bé s’obtenen resultats igualment elevats pel
que fa als municipis situats al corredor PalmaAlcúdia (Alcúdia, Binissalem, Consell, Inca, Lloseta, Marratxí i sa Pobla), als municipis titulars
d’una marcada funció turística (Calvià, Son Servera i Sóller) i, especialment, a d’altres, com és el
cas des Castell (654,4 hab./km2) a Menorca.

En qualsevol cas, les Balears es continuen manifestant, des d’aquesta perspectiva, com una
regió d’intensa macrocefàlia. No en va, la representació gràfica de l’anomenada relació
rank-size124 pel que fa als cinc principals nuclis
poblacionals de l’arxipèlag palesa una distribució no homogènia en què destaca la supremacia
de Palma i la concentració d’una població a la
resta de municipis representats –Calvià, Eivissa,
Manacor i Llucmajor– que resulta notablement
inferior a la que els correspondria de manera
teòrica d’acord amb el rang que ocupen. Així
mateix, cal assenyalar que respecte del rank-size
que s’obtenia vint anys enrere, es confirmen dos
trets diferencials rellevants: (1) Calvià i Llucmajor s’incorporen al rànquing dels cinc municipis
més poblats de les illes, al mateix temps que
Maó i Inca s’acomiaden de la representació; i
(2) Palma perd pes relatiu a favor dels municipis
més dinàmics que formen part de la relació, fet
que ha permès que aquests darrers aglutinassin
una major proporció de població respecte del
seu nivell teòric (33,2% vs 24,4%, 1987), si bé,
com es comentava anteriorment, la quota continua sent relativament baixa.

En aquest context, la capacitat d’atracció exercida per les capitals de cada illa queda prou
palesa tenint en compte que conjuntament

En aquest sentit, els fluxos demogràfics de les
dues darreres dècades expliquen la pèrdua relativa de 6,6 punts percentuals experimentada
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Mapa 4.2
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Gràfic 4.12
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per la contribució poblacional de Palma, municipi que assolí la quota màxima l’any 1981,
amb una participació del 44,4% sobre el nombre total d’habitants de l’arxipèlag. A partir
d’aquest moment, la capital regional va atenuar l’augment demogràfic continuat en benefici dels municipis veïns, els quals, considerats
d’ara endavant com a ‘àrea metropolitana’,
han anat transformant-se en els receptors de la
força centrífuga de l’urbs principal. No obstant
això, la configuració específica del teixit productiu balear al voltant de l’activitat turística,
els canvis en els usos del sòl i la nova disposició
de les infraestructures de transport són alguns
dels factors que han permès que Palma, amb
tan sols el 4,2% del territori autonòmic, s’hagi
consolidat com a ciutat primacial, en qualitat
de principal pol d’atracció de negoci i recursos
humans, si bé, alhora, s’han reforçat en termes
poblacionals els municipis de l’àrea metropolitana. D’acord amb aquesta situació, mentre
que el terme municipal de Palma ha incrementat la població en un 24,9%, la seva àrea d’influència –Palma, Calvià, Llucmajor i Marratxí– ho

Manacor

Llucmajor

ha fet un 42,4%, taxa que s’acosta més al creixement mitjà regional (47,2%).
Respecte d’aquesta darrera qüestió, és plausible afirmar que els fluxos migratoris, motor de
la important transformació demogràfica de les
dues darreres dècades, han contribuït notablement al sorgiment d’aglomeracions urbanes
amb una continuïtat que desborda els límits de
la capital. D’aquesta manera, la ciutat principal, temps enrere monocèntrica, ha esdevengut
policèntrica i la seva estructura ha evolucionat
des d’una xarxa inicial de nuclis urbans dependents del nucli principal, cap a una malla no
jerarquitzada que se sustenta en l’aparició i el
reforçament de nous centres productius i comercials, que revaloren els espais perifèrics i
ofereixen avantatges comparatius respecte de
les urbs congestionades. En aquest àmbit, Calvià constitueix, sens dubte, un cas paradigmàtic, atès que, amb un augment de la població
que pel que fa als darrers vint anys es xifra en
el 219,9%, ha arribat a duplicar amb escreix la
seva quota de residents a les illes (4,7%, vs 2,1%,
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1987). Val a dir que aquesta circumstància ha
afectat de la mateixa manera, tot i que amb una
intensitat relativament inferior, els municipis de
Marratxí i Llucmajor, que amb augments demogràfics de tres dígits (204,2% i 108,4%, respectivament) han aconseguit impulsar la seva quota
poblacional (3% i 3,2%, respectivament).
Amb tot, és necessari tenir en compte que, si el
creixement demogràfic registrat a les illes durant
els darrers anys s’ha traduït en un augment generalitzat de la pressió sobre el conjunt del territori, la seva distribució desigual ha derivat en
un ampli ventall de conseqüències de diversa
magnitud sobre l’entorn i els recursos disponibles. N’és la prova el fet que el mapa urbà de
l’arxipèlag exhibeix modificacions substancials
que, fonamentalment, assenyalen una extensió
de la urbanitat arreu del territori d’acord, sobretot, amb l’expansió de l’àrea metropolitana al
voltant de la capital regional. Així mateix, l’ampliació de la xarxa viària ha incentivat un guany
continu de població en el cas dels municipis
ubicats al corredor Palma-Alcúdia, mentre que
l’activitat turística ha contribuït a intensificar
la pressió sobre el litoral. Respecte d’aquesta
qüestió, s’estima que més del 83,3% del creixement demogràfic es localitza en municipis costaners i, d’aquesta manera, destaca, tal com
confirmen Artigues i Rullan (2007), l’increment
poblacional de les zones del nord i nord-est de
Mallorca –especialment Alcúdia (153,8%), Santa Margalida (105,3%), Son Servera (91,9%),
Capdepera (88,1%), Sant Llorenç des Cardassar
(87,3%), Santanyí (76,5%) i Manacor (55,5%)–,
l’est de Menorca –Sant Lluís (122,7%), es Castell
(64,5%) i Alaior (49,4%)–, el sud i l’est d’Eivissa
–Sant Josep de sa Talaia (121,4%), Santa Eulària
des Riu (95%)– i Eivissa capital (59,3%).
Paral·lelament, cal tenir en compte que qualsevol aproximació a les conseqüències de l’expansió demogràfica i a la seva distribució no
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pot eludir una referència a l’hàbitat. I és que el
creixement poblacional de les dues darreres dècades, juntament amb la progressió ascendent
de l’afluència turística i les seves diferents manifestacions, han derivat en un notable avanç del
sòl ocupat. Així, segons les estimacions del Ministeri de l’Habitatge, relatives a l’any 2006, el
parc residencial de les Balears està integrat per
un total de 562.372 habitatges, xifra que suposa un augment del 35,4% respecte del Cens de
1991 i que, en termes generals, s’explica per mor
de l’expansió de les unitats principals (55,9%).
En tot cas, s’ha d’assenyalar que l’augment demogràfic no explica per si mateix la dinàmica edificatòria de la darrera dècada. En aquest sentit,
la demanda d’habitatge per motius d’inversió, en
un entorn caracteritzat per unes condicions de finançament extremadament favorables i la revaloració contínua dels preus immobiliaris, s’ha erigit
en un factor clau perquè el nombre d’habitatges
construïts se situàs any rere any part damunt de la
demanda potencial existent. El parc d’habitatges
ha estat sotmès, doncs, a una dinàmica que, durant el període 1987-2006, ha incorporat de manera sostenguda una mitjana anual de 9.962 habitatges. No obstant això, la ràtio d’habitatges
principals per cada mil habitants (349,2) continua part davall de la mitjana espanyola (361,8),
situació contrària a la que s’observa al segment
dels habitatges no principals (199,5, Balears
vs 166, Espanya), atesa la importància que tenen
a les illes les segones residències, sobretot en els
municipis costaners. En aquesta línia, el Cens de
2001 palesa que la majoria dels termes municipals ubicats al litoral mallorquí –excepte Palma i
Sóller125– presenten una quota d’habitatge secundari per cada mil habitants superior a la mitjana regional (146,6), fet que, alhora, succeeix a
determinats municipis menorquins i eivissencs,
entre els quals destaca es Mercadal, amb la ràtio
d’habitatges secundaris per cada mil habitants
més elevada de l’arxipèlag (870).

125
Val a dir que ambdós municipis
presenten un elevat percentatge
d’habitatges adscrits a la categoria de buits, que si bé no es poden
assimilar directament a residències secundàries, és probable que
a determinats moments de l’any
s’ocupin amb aquesta finalitat.
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En aquest marc, l’augment de la pressió exercida
sobre el territori, com a recurs de base limitat,
s’explica tant per la dimensió quantitativa com
qualitativa de l’expansió demogràfica i, alhora,
urbanística que hi ha anat associada. Així, en
primer lloc, la progressió ascendent de la construcció d’habitatges, motivada en part per la
trajectòria a l’alça de la càrrega demogràfica, ha
derivat, segons l’índex de pressió territorial elaborat pel CRE (UIB · Sa Nostra), en un increment
de la superfície visada a Mallorca, que ha arribat
a assolir el 0,81% de la superfície total de l’illa
(vs 0,5%, 1999). En segon lloc, el predomini de
l’expansió urbanística horitzontal, provat a través del fet que tres de cada quatre edificacions
visades a les illes durant els darrers quinze anys
han estat de caràcter unifamiliar (60,5%, aïllades; 39,5%, adossades), s’ha traduït, igualment,
en un major consum de territori.
Addicionalment, a l’estat d’aglomeració associat a la pressió residencial cal afegir, sobretot a
certes zones de l’arxipèlag, l’efecte en què s’ha
incorregut arran de la fluctuació demogràfica
que aporta l’activitat turística, fet que, en darrera instància, implica un sobreexcés de la demanda estacional d’infraestructures, serveis i, així
mateix, un sobreconsum dels recursos i subministraments més bàsics. Atesa la impossibilitat
d’estimar, almenys a priori, la presència turística
arreu dels diferents territoris municipals, la ràtio
de places d’allotjament turístic per habitant resulta un bon indicador per aproximar la pressió
addicional suportada amb caràcter estacional
per determinats indrets del territori insular.
Així les coses, es comprova que certs municipis
poden arribar a albergar en alguns moments
de l’any (i.e. quan la taxa d’ocupació s’apropa
al 100% de la planta d’allotjament total) més
població visitant que resident. Aquest resultat
s’obté, especialment, pel que fa als casos de
Sant Llorenç des Cardassar (3,06 places/hab.),

Muro (2,45 places/hab.), Capdepera (1,72 places/hab.), Alcúdia (1,53 places/hab.), Santanyí
(1,47 places/hab.), Calvià (1,24 places/hab.),
Santa Margalida (1,22 places/hab.) i Son Severa (1,10 places/hab.), a Mallorca; es Mercadal
(1,44 places/hab.) i es Migjorn Gran (1,20 places/hab.), a Menorca; i Sant Josep de sa Talaia
(1,17 places/hab.), a Eivissa.
Val a dir, per tant, que l’hegemonia de les zones costaneres pel que fa a l’oferta d’allotjament turístic és indiscutible, motiu pel qual la
configuració geogràfica de les Balears, amb
tots els municipis menorquins i pitiüsos vorejant la mar, constitueix un dels principals
factors que explica la divergent distribució de
les places entre els diferents territoris insulars.
Concretament, a Mallorca, la pressió demogràfica estacional associada a la presència turística es concentra majoritàriament al litoral,
per bé que els municipis de Campos, Artà i
Escorca en són una excepció amb ràtios inferiors a 0,10 places per habitant. Paral·lelament,
la relació entre places turístiques i residents a
les Pitiüses se situa prop de la unitat a gairebé
tots els municipis, excepte a la ciutat d’Eivissa
(0,3 places/hab.), mentre que l’heterogènia
distribució de la planta d’allotjament a Menorca deriva en un ampli diferencial entre els
municipis amb ràtios més elevades (es Mercadal, 1,44 places/hab.) i més baixes (Ferreries,
0,21 places/hab.), tot i que s’exclou el valor
reduït que assoleix Maó (0,07 places/hab.),
com també la resta de capitals insulars.
En vista d’aquests resultats, no és estrany
que, en la mateixa línia, l’indicador de pressió
humana (IDPH) palesi que la càrrega demogràfica real és, en termes relatius, superior als
territoris pitiús i menorquí. En aquest sentit,
mentre que a Mallorca, l’any 2006, la càrrega
real supera en un 14,5% la població empadronada, aquest percentatge s’enfila fins al 29%
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Mapa 4.3
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* Dades de la intensitat turística expressades en nombre de places d’allotjament per habitant (2006) i de la intensitat residencial en nombre
d’habitatges per habitant (2001)
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Conselleria de Turisme i l’INE
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en el cas de Menorca i fins al 37% en el cas de
les Pitiüses. Així mateix, defugint les mitjanes
anuals, el patró marcadament estacional de
l’afluència turística es tradueix en uns amplis
diferencials entre els períodes de menor i de
major afluència de visitants, circumstància
que constitueix una font important de desequilibris. Val a dir que aquest fet es produeix
amb més intensitat a les Pitiüses, territori on
la pressió real sobre la registrada als padrons
oscil·la entre el 92,5% del mes de gener i el
228,9% del mes d’agost, patró que s’observa
amb una intensitat similar a Menorca (94,7%,
gener vs 207,6%, agost) i inferior a Mallorca
(94,3%, gener vs 145%, agost).
4.2.2.3. Distribució de les activitats productives
Bona part de la literatura especialitzada no dubta
a afirmar que la distribució de les activitats productives respon i s’explica d’acord amb tota una
sèrie de factors de localització que comprenen
qüestions tan diverses com les característiques
geogràfiques del territori –en termes d’orografia,
vies de comunicació marítima, recursos naturals i
condicions climàtiques–, la dotació d’infraestructures, el nivell de qualificació de la mà d’obra i el
grau de competència, entre d’altres.
Durant les dues darreres dècades, la distribució
de l’activitat econòmica a les Balears ha evolucionat, essencialment, d’acord amb el repartiment dels contingents demogràfics i el desenvolupament del negoci turístic. En aquest sentit, les
dinàmiques observades assenyalen que el procés
de transformació ha esdevengut tant en termes
quantitatius –per mor de la concentració de
l’activitat a determinats indrets– com en termes
qualitatius –arran de la identificació de patrons
d’especialització diferenciats–, fets que han condicionat, en darrera instància, la naturalesa i la
magnitud dels impactes exercits sobre el territori
i la resta de recursos de base limitats.

En qualsevol cas, cal assenyalar que l’actual distribució territorial de les activitats productives
de l’arxipèlag respon a dinàmiques que s’han
anat retroalimentant al llarg dels anys, atès que
si bé no hi ha dubte que amb el pas del temps
l’aglomeració de persones s’ha traduït en una
major concentració de l’activitat econòmica,
no és menys cert que l’existència d’activitat econòmica ha actuat com a factor d’atracció de
població en disposició de treballar. No en va,
Henderson (1988) argüeix que les ciutats –territoris on per naturalesa es concentra el major
volum d’activitat productiva– són el resultat de
dues forces: d’una banda, la que posa de manifest els beneficis de la concentració industrial
i de l’aglomeració urbana i, de l’altra, la que
posa en relleu els costos que augmenten amb la
dimensió de les ciutats.
Per tots aquests motius, la dinàmica de les economies urbanes revesteix una importància especial en matèria del desenvolupament de les
regions que les acullen, mentre que, alhora, la
seva instrumentació facilita la interacció entre
les diferents economies nacionals. D’acord amb
aquesta realitat, la Comissió Europea (2006b)
assenyala que les ciutats constitueixen un element imprescindible en el marc de la política
de cohesió i la cooperació regional, mentre que
manifesta, expressament, la interdependència
real que hi ha entre les ciutats i les regions.
Des d’aquesta convicció, la ciutat de Palma,
amb el 38,6% de les empreses i el 46,7% dels treballadors registrats a les Balears l’any 2006, s’ha
erigit en el principal pol d’atracció de població
i negoci, fet que, amb la consegüent aportació
de riquesa i ocupació, contribueix decisivament
al desenvolupament regional. No obstant això,
cal no oblidar que el paper predominant de la
capital, com a eix vertebrador de l’activitat de
les illes, ha provocat, alhora, importants desequilibris territorials tant en la localització del seu
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teixit productiu com en la concentració de treballadors a determinats municipis.
Així les coses, la tendència al desplaçament dels
residents a la capital cap als municipis limítrofs
–a la recerca d’una major qualitat de vida i d’un
menor cost de l’habitatge–, l’extensió d’algunes activitats terciàries cap a la perifèria –tot
perseguint menors costos de localització– i la
consolidació dels municipis veïns com a destinacions turístiques, han propiciat l’articulació
de conurbacions emergents que, generalment,
han acabat consolidant continus urbans d’àmplia superfície i, sobretot, han donat lloc al que
s’ha anomenat ‘àrea metropolitana’.
D’aquesta manera, si s’afegeixen a la capital
els municipis de Calvià, Marratxí i Llucmajor,
l’activitat arriba a concentrar el 47,6% de les
empreses i el 56,9% dels treballadors, en una
superfície que abasta el 14,7% de l’extensió territorial de l’arxipèlag (vs 4,2%, només Palma),
amb la qual cosa s’erigeix en una metròpoli
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regional que, malgrat la disposició geogràfica,
actua com a vertader centre de serveis especialitzats, alhora que es percep com a principal
nucli de desenvolupament. Les externalitats positives que es deriven d’aquest escenari d’elevada concentració es tradueixen, com no podia
ser d’altra manera, en guanys prou importants
en termes d’eficiència i productivitat, resultat
de l’aprofitament de les economies d’escala
existents. En aquest sentit, Krugman (1991)
assenyala que és precisament el comportament
de les empreses, en cerca d’economies d’escala, el principal motor de transformació de les
ciutats. Amb tot, cal tenir present que l’aglomeració industrial i urbana sovint també deriva en externalitats negatives que es tradueixen,
sobretot, en una major incidència de l’atur, en
exclusió social, una àmplia gamma d’impactes
ambientals i en congestió viària.
Tot i l’evident concentració que il·lustren les xifres apuntades, les Balears disposen d’una xarxa
de ciutats intermèdies amb un teixit empresari-

Gràfic 4.13
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al prou dinàmic per formar mercats d’ocupació
relativament equilibrats. En aquest sentit, Inca,
Manacor, Maó, Ciutadella, Eivissa i Santa Eulària, s’han consolidat com a importants focus
d’activitat i població a les seves pròpies àrees
d’influència, tot concentrant, en conjunt, el
21,5% de les empreses de les Balears i el 17,6%
de treballadors. Val a dir que, en aquest cas, una
representació d’empreses major que la de treballadors evidencia, fonamentalment, una menor
grandària de les unitats productives ubicades en
el conjunt de ciutats intermèdies en comparació
amb les que operen a la metròpoli. Sigui el que
sigui, cal no oblidar que l’existència d’un gran
nombre d’empreses en un territori determinat
no garanteix per si mateix un gran dinamisme laboral. Concretament, el teixit empresarial balear
està format majoritàriament per petites i mitjanes empreses, la meitat de les quals operen sense
assalariats, mentre que tan sols un 5,6% té més
de deu assalariats al seu càrrec.

126

Si bé a la primera part de
l’obra es va delimitar el sector
turístic atenent la classificació de
la CNAE-93 desagregada fins al
nivell de tres dígits, les dades municipals corresponents al nombre
d’empreses només s’han pogut
aconseguir amb una desagregació de dos dígits, motiu pel qual
quan es parli de sector turístic en
aquest apartat de l’obra es farà referència a les activitats següents:
55, Hoteleria; 60, Transport terrestre, Transport per canonades;
61, Transport marítim i per vies
de navegació interiors;
62, Transport aeri i espacial;
63, Activitats annexes als transports, Activitats d’agències de
viatges; 70, Activitats immobiliàries; 92, Activitats recreatives, culturals i esportives corresponents
al mes de juliol de 2005.

Addicionalment, l’activitat econòmica a les illes
s’ha impulsat a determinades zones arran de la
ubicació dels principals nuclis turístics. És per
això que els municipis costaners, proveïdors
dels elements que sustenten la dimensió més
bàsica del producte turístic, aporten, sense tenir en compte els que formen part de l’àrea metropolitana i del grup de ciutats intermèdies, el
24,3% del total d’empreses i allotgen el 19,9%
dels treballadors de les illes, enfront de la resta
dels termes municipals d’interior que contribueixen a l’activitat regional amb uns percentatges sensiblement inferiors (6,7%, empreses;
5,6%, treballadors).
En aquest escenari, l’especialització turística
s’ubica, fonamentalment, als municipis del litoral, atès que, segons els darrers registres disponibles referits a l’any 2005, el 26,6% del seu
teixit empresarial s’adscriu a activitats relacionades directament amb el turisme.126 Val a dir

que aquest percentatge s’eleva fins al 31,3% si
s’eliminen les empreses ubicades a Palma, terme municipal que gràcies a la capitalitat presenta un major grau de diversificació de l’activitat productiva i, per tant, situa la incidència
relativa del teixit turístic (20%) part davall de la
mitjana regional (25,4%).
Des d’un punt de vista insular, les Pitiüses presenten la major concentració d’empreses turístiques al seu sistema productiu (33,7%), seguides de Menorca (26%) i de Mallorca (23,6%),
aquesta darrera, l’economia més diversificada.
No obstant això, l’envergadura del volum d’activitat assumit provoca que tant el negoci pitiús com el menorquí reduesquin la seva representació a tan sols una cinquena part del teixit
empresarial turístic de l’arxipèlag (19,5% i 10%,
respectivament). En tot cas, cal assenyalar que
la totalitat dels municipis de les Pitiüses palesen
percentatges de concentració de l’activitat turística superiors a la mitjana regional, que oscil·len
entre el 28,9% de la ciutat d’Eivissa i el 44,8%
de Formentera. Aquesta situació es reprodueix
en els mateixos termes als municipis menorquins
des Mercadal (40,8%), Sant Lluís (27,9%) i Ciutadella (26,2%), mentre que la resta iguala o se
situa part davall de la mitjana balear.
Mentrestant, a Mallorca, vuit de cada deu dels
municipis que ubiquen part del seu territori a la
costa, independentment de la seva mida i condició, registren una ràtio de concentració d’activitat turística que supera la mitjana de l’arxipèlag. D’aquesta manera, els percentatges més
elevats, que a més encapçalen el rànquing regional, es registren, d’una banda, en municipis
amb un nivell d’activitat reduït, però essencialment orientats al turisme estranger o resident
–Estellencs (50%), Banyalbufar (43,6%), Escorca (43,3%), Deià (36,7%) i Fornalutx (33,3%)–
i, d’altra banda, en municipis d’una major dimensió i/o amb una marcada tradició turística
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–Santanyí (43%), Son Servera (42,5%), Alcúdia
(42,3%), Calvià (40,5%), Capdepera (39,8%),
Santa Margalida (36,6%), Sant Llorenç des
Cardassar (35,5%), ses Salines (34,8%), Pollença (30,4%), Muro (28,7%) i Sóller (27,3%).
En aquest marc, els municipis mallorquins del
litoral que manifesten una presència relativa
d’empreses turístiques inferior a la mitjana de
l’arxipèlag corresponen, generalment, als termes que, com ara Llucmajor (23,5%), Manacor
(18,8%) i Felanitx (18,4%), constitueixen nuclis
gravitacionals dels termes que els envolten i,
per tant, assumeixen un volum d’activitat prou
diversificat. Així mateix, la polarització del negoci turístic entre els municipis costaners i els
d’interior és prou evident, tot tenint en compte
que a la major part dels termes situats a diferents indrets del Pla de Mallorca o a la comarca
del Raiguer l’activitat turística ocupa amb prou
feines el 20% del teixit empresarial local.
En tot cas, no s’ha d’oblidar que el procés de
desenvolupament turístic als municipis de les
Balears s’ha produït en un context de progressiva terciarització de l’economia, cosa que ha
impulsat la presència del sector serveis fins a
tres quartes parts tant del teixit empresarial
com de la força laboral regional. Sens dubte,
els municipis amb una major orientació cap a
la provisió de les diferents dimensions del producte turístic canalitzen un volum més elevat
dels seus recursos cap als serveis, fet que, des
d’una perspectiva històrica, ha anat manllevant
pes a les activitats agrícoles i industrials. Així les
coses, les Pitiüses es presenten com el territori
més terciaritzat de l’arxipèlag (83,3%), alhora
que registren els percentatges més reduïts en
termes de representació empresarial primària
(1,5%) i secundària (3,5%). Per contra, Menorca constitueix l’economia insular on s’anota
una major significativitat de les empreses de la
indústria (9,2%) i l’agricultura (3,8%), mentre

que Mallorca presenta l’estructura productiva
relativament més diversificada, tot i la preponderància del sector serveis (77,7%).
Addicionalment, cal assenyalar que avui en dia
l’assoliment de fases avançades del procés de
terciarització de l’economia balear, juntament
amb el lideratge de Palma en aquest àmbit, ha
propiciat el desenvolupament de serveis avançats, generadors d’alt valor afegit, elevada productivitat i notable complementarietat amb
l’activitat turística, els quals s’engloben en els
anomenats serveis quaternaris (transports i comunicacions, finances i assegurances, comerç
i activitats immobiliàries) i quinaris (informació i indústries culturals, serveis professionals,
científics i tècnics, serveis d’educació, sanitat i
serveis socials, i art, entreteniment i recreació).
En aquest sentit, el pes relatiu de Palma en
l’agregat balear pel que fa al sector serveis es
veu superat si es posa esment a aquests dos sectors emergents, atès que la capital engloba un
45% del total de negocis dedicats al sector quaternari a les illes i fins a un 55,2% al quinari, en
comparació amb un 39,2% de mitjana amb relació a l’agregat dels serveis. Endemés, cal tenir
present que aquests percentatges engreixen significativament si s’afegeix l’àrea metropolitana,
ja que assoleixen el 53,7% i el 62,3% pel que fa
al sector quaternari i quinari, respectivament.
No obstant això, la centralitat de Palma en termes d’activitat empresarial no es pot analitzar
únicament com a efecte de la capitalitat, sinó
que necessàriament s’ha de relacionar també
amb la fortalesa d’una activitat turística derivada de múltiples factors econòmics, socioculturals, estètics, climatològics o geogràfics. Tot
plegat constitueix, sens dubte, una oportunitat
per garantir la capacitat generadora de rendes
de l’economia, en general, i del turisme, en particular, atès que està demostrat que a mesura
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Mapa 4.4

Concentració territorial
de les empreses turístiques
a les Balears, 2005
< 20
21 - 30
31 - 40
> 40

* Dades en percentatges sobre el total d’empreses afiliades a cada municipi
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social

Q u a r ta pa r t. C o n d i c i o n a n ts a m i tj à i a lla rg t e r m i n i

que l’estructura productiva s’obre cap a noves
activitats es fomenta la capacitat d’aprenentatge, es milloren els processos d’acumulació
i gestió del coneixement, s’assegura la difusió
d’innovació, s’impulsa la dotació de factors
productius més enllà dels tradicionals i, per
tant, en darrera instància, es contribueix al creixement a llarg termini.

4.2.3. Impactes ambientals
El desenvolupament turístic de les Balears s’ha
basat en la privilegiada dotació de recursos
naturals de l’arxipèlag, que, amb nombroses
platges i bells paisatges, ha permès, juntament
amb unes condicions climàtiques favorables,
satisfer una demanda de caràcter massiu, majoritàriament d’origen estranger, en cerca de
sol i platja. Així, tot i que altres factors d’índole
socioeconòmica, que abasten des d’una relació
qualitat-preu del producte turístic fins a un ampli ventall de peculiaritats culturals, han exercit
una influència notable en l’articulació del negoci turístic regional, la preeminència dels recursos naturals en la consolidació de l’activitat
turística és innegable.
Des d’una perspectiva global, la valorització del
patrimoni natural s’ha duit a terme, quasi exclusivament, sobre la base del binomi sol i platja,
fet que s’ha traduït en una utilització més intensiva del medi costaner, el qual, amb el temps,
s’ha estès cap a l’interior. D’acord amb això,
des del primer boom turístic s’han reconegut els
efectes ambientals negatius derivats del circuit
turisticoimmobiliari al litoral de l’arxipèlag, alimentat per criteris desenvolupistes (basats en
la quantitat de visitants, ocupació, entrada de
visites, etc.) i, alhora, mancat de la planificació i ordenació que hagués estat necessària per
evitar l’ocupació d’espais verges d’alt valor ecològic i ambiental, la destrucció de paisatges i la
sobreexplotació de recursos (especialment de

l’aigua), entre d’altres. No obstant això, durant
molt de temps, en el marc sociopolític i econòmic ha prevalgut la idea que aquests i altres impactes romanien justificats amb escreix d’acord
amb els efectes positius del turisme com a activitat econòmica, definits en termes de creixement, modernització, benestar, etc.
Des d’aquesta percepció s’ha generat, doncs,
un model d’interacció turisme-medi ambient en
què, lluny de la simbiosi, s’han produït tensions
importants arran de les característiques que palesen, d’una banda, les funcions de producció i
utilització de matèria i energia per part del subsistema turístic i, de l’altra, els cicles de regeneració i reproducció dels ecosistemes mateixos, que
han donat lloc a un increment de la tendència al
deteriorament, o entropia, fins a posar en perill
fins i tot la continuïtat del turisme.
En aquest marc, el primer impacte ambiental del
turisme emana, en certa manera, de la seva addicció a l’expansió immobiliària i la consegüent
demanda de sòl i espai. Una breu síntesi dels
principals impactes sobre els sòls (erosió, fertilització, salinització, mineralització, etc.) i altres
recursos de base limitats, com l’aigua (eutrofització, inundacions, etc.) i l’energia (emissions,
etc.), suggereixen que la contaminació és una de
les principals manifestacions dels efectes perjudicials del turisme (Gunn, 1973) i una de les primeres causes de queixa dels residents en zones
turístiques (Go i Govers, 2000). Així mateix, la
prestació de serveis turístics genera un important
increment de la demanda d’aigua, atès el major
consum per càpita dels turistes respecte al dels
residents (Holden, 2000), i d’energia, ja que el
consum energètic és més alt com més elevat és el
nombre de serveis prestats (EEA, 2003). Aquesta
pressió és més intensa al litoral i afecta sobre manera la vegetació i la fauna. Així, Boyle i Samson
(1985), en un estudi sobre els efectes de les visites
recreatives, conclouen que els visitants afecten la
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flora i la fauna silvestres, amb la qual cosa provoquen la pèrdua d’espècies i endemismes, etc., i
pertorbacions de les unitats ambientals que li són
pròpies (dunes i penya-segats, zones humides i
salobrars, boscos i garrigues, platges i roquissars,
coves i avencs, illots i aqüífers, etc.). Finalment,
l’afluència massiva de turistes causa danys en els
ecosistemes i problemes de congestió.

contingents demogràfics influeix directament
en l’ordenació i la gestió dels recursos hídrics
(regulació d’aigües superficials i costaneres, explotació dels aqüífers, pràctiques de dessalatge
i depuració, etc.), mentre que, alhora, és responsable del deteriorament del recurs (contaminació, eutrofització, etc.) a través del vessament d’aigües residuals (depurades o no).

Succintament, totes aquestes problemàtiques,
tant les relatives a la superposició de l’activitat
turística sobre el desenvolupament urbà com
les derivades de les instal·lacions turístiques
i de la pressió recreativa, es revisen al llarg
d’aquest subapartat.

En aquest context, el sector turístic palesa
uns trets particulars i diferenciats dels observats en la població resident. El simple fet de
gaudir d’una estada de vacances relaxa la fermesa dels comportaments quotidians i, per
tant, contribueix a incrementar i accentuar
actuacions diàries que, finalment, alteren el
patró de consum. Així mateix, val a dir que
el proveïment dels serveis turístics duu associats un seguit de característiques que es
tradueixen en un major consum d’aigua, com
ara l’ús de piscines, el reg de camps de golf,
la neteja d’habitacions, instal·lacions i dels
cotxes de lloguer, etc. En aquest sentit, el Ministeri de Medi Ambient (2006) estima que
el consum d’aigua del sector turístic balear
s’apropa als 40 hectòmetres cúbics anuals,
xifra que representa prop d’un terç de la demanda derivada de l’abastament urbà i que,
en tot cas, assoleix el màxim durant la temporada alta, moment durant el qual el consum
turístic supera el resident. Respecte d’aquesta
darrera qüestió, cal assenyalar que la concentració de l’activitat turística durant el mesos
d’estiu exerceix un efecte doble: d’una banda,
augmenta el cost unitari del recurs d’acord
amb el sobredimensionament de les infraestructures hídriques (dessaladores, depuradores i xarxes d’abastament i sanejament) i, de
l’altra, incrementa exponencialment el consum d’aigua, fet que queda prou palès si es té
en compte que el consum turístic sobrepassà
en un 160% el consum resident durant el mes
d’agost de 2006.

4.2.3.1. Recursos hídrics
Un fenomen comú als nuclis urbans turístics
és la segregació física, a més d’econòmica i
cultural, dels espais residencials, relacionada
amb l’existència d’habitatges col·lectius amb
finalitat turística o habitatges individuals d’ús
secundari. Es tracta d’un model urbà que no
només no s’integra en la dinàmica de la ciutat,
sinó que s’allunya de les formes tradicionals
d’ocupació territorial de caràcter disseminat i
dispers que eren coherents en el món agrari.
Aquesta situació estén la pressió sobre l’equipament urbà, més enllà dels estrictes límits
dels centres urbans, fet que deriva en una pressió més que proporcional sobre els recursos
necessaris per mantenir el sistema, per mor
del sobredimensionament dels nuclis turístics,
l’elevada concentració estacional, la manca
d’un ordenament apropiat, la coexistència
amb formes alegals d’urbanisme, l’ocupació
del domini públic litoral, la vulneració de les
ordenances, etc.
Un exemple comú d’aquest delicat equilibri és la
pressió que s’exerceix sobre els recursos hídrics.
I és que la concentració espacial d’importants

um turístic

um resident
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Així doncs, dues són les qüestions fonamentals que centren la problemàtica dels recursos hídrics: la disponibilitat i la qualitat. No
obstant això, tan important com aquests
aspectes són els usos consumptius i no consumptius que se’n fan. D’aquesta manera, les
necessitats de proveïment d’aigua a la població, en general, i al sector turístic, en particular, en quantitat i qualitat suficients, expliquen l’explotació continuada dels aqüífers,
fet que ha suposat la perforació de no menys
de quaranta mil pous arreu de l’arxipèlag des
de la dècada dels anys seixanta.
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Així les coses, les necessitats hídriques de les
Balears han sobrepassat amb escreix la disponibilitat d’aigua dels aqüífers (222,1 hm3/any),
fet que ha obligat a utilitzar part dels recursos
potencials (400,1 hm3/any) i a assumir-ne, per
tant, la sobreexplotació. No obstant això, és
necessari recordar que els recursos potencials
no són utilitzables en la seva totalitat, atès que
s’han de preservar els cabals ecològics entesos
com a recàrrega natural dels ecosistemes aquàtics i, així mateix, com a flux mínim per contrarestar la intrusió marina. Amb tot, la participació dels embassaments de Cúber i el Gorg
Blau, representants dels recursos superficials de
l’arxipèlag, amb prou feines satisfà el 2,5% de
la demanda hídrica de l’arxipèlag, la qual cosa
evidencia la necessitat de disposar d’altres fonts
extraordinàries que permetin donar cabuda a
una pauta de consum altament estacional.

L’elevada representativitat dels recursos subterranis –que aporten el 80% de l’aigua utilitzada–, juntament amb la concentració litoral
de places hoteleres i segones residències amb
un patró estacional marcadament superior al
de les zones de l’interior, ha minvat, així, els
nivells piezomètrics dels aqüífers costaners i,
consegüentment, ha facilitat la intrusió d’aigua de mar.

En aquest sentit, dues són les fonts principals
per a l’obtenció de recursos addicionals. D’una
banda, la regeneració de les aigües residuals

Gràfic 4.14

Distribució del volum
d’aigua consumit
a les Balears, 2006
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127
Cal recordar que la derogada
Llei 12/1988, de 17 de novembre,
de camps de golf, possibilitava
el reg procedent de la depuració
d’aigües residuals, la dessalinització d’aigua marina i de fonts, rius
o torrents que aboquen directament a la mar.
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mitjançant la depuració terciària en permet la
reutilització per a l’ús municipal –com ara la neteja de parcs i jardins (1,8 hm3, 2006)– i, sobretot, per als regs agrícoles (18 hm3, 2006) i dels
camps de golf (4,8 hm3, 2006), per bé que com
que no és potable, se’n restringeix l’ús a aquests
àmbits i no és apta per al consum humà. La Llei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per
a un desenvolupament territorial sostenible a
les Illes Balears, estableix l’obligatorietat que
els camps de golf facin servir aigua reutilitzada per regar, alhora que elimina la possibilitat
que aquestes instal·lacions recorrin a l’aigua
dessalada,127 preceptes que tracten d’alleugerir
els aqüífers d’aquesta càrrega. De la mateixa
manera, el reg agrícola procedent de la reutilització permet restar hectòmetres cúbics a l’extracció subterrània de l’aigua i l’allibera per a
l’abastament urbà.
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L’any 2006 hi ha en funcionament cinc dessaladores: Badia de
Palma, Son Ferrer, Eivissa, Sant
Antoni de Portmany i Formentera.
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L’IEH es refereix al terme municipal de Palma i resulta de comparar el consum realitzat de fonts
pròpies (s’exclou, per tant, l’aigua
procedent de les dessaladores i de
sa Marineta) amb la piezometria
de les unitats hidrogeològiques
i de les reserves embassades que
proveeixen la capital mallorquina.
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Segons l’Associació espanyola
d’abastaments d’aigües i sanejament (AEAS), les Balears són
la comunitat autònoma amb el
preu unitari de l’aigua més elevat
de l’Estat.

D’altra banda, l’entrada en funcionament de
les estacions dessaladores d’aigua marina128 ha
permès, en primer lloc, relaxar les situacions
d’estrès hídric i facilitar la progressiva recuperació dels nivells freàtics als aqüífers i, en segon
lloc, ha contribuït a satisfer la demanda punta
durant l’època estival, en què l’afluència turística és màxima, i, alhora, a suavitzar l’aportació d’aigua en els períodes de consum mínim.
A tall d’exemple, l’índex d’estrès hídric (IEH),
elaborat pel Centre de Recerca Econòmica
(UIB· Sa Nostra) amb la finalitat d’avaluar la
pressió que suporten les reserves hídriques,129
palesa, pel que fa al període 2002-2006, un increment acumulat del 8%, la qual cosa posa en
relleu que el relatiu descens de la demanda d’aigua (-1,3%) no ha estat suficient per compensar la pèrdua registrada pel volum de reserves
disponibles (-5,1%). Aquest resultat assenyala,
més enllà de la necessitat de contenir el consum, la importància que revesteix la diversificació de la demanda a l’origen, situació en la
qual cobren una rellevància especial les instal·

lacions dessalinitzadores de l’aigua de mar. No
obstant això, la possibilitat del dessalatge no
s’ha d’entendre com la panacea que aporta recursos a un cost zero, ans al contrari, el procés
de dessalinització de l’aigua de mar genera un
rebuig d’alt contingut en sals (salmorra) que
pot fer malbé l’entorn on s’aboca i, a més, consumeix una gran quantitat d’energia elèctrica
que, a més d’elevar el preu unitari de l’aigua,130
reporta un cost ambiental important d’acord
amb l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle
(fonamentalment diòxid de carboni).
Paral·lelament, no s’ha d’oblidar que, en general, els recursos naturals i, concretament, els
hídrics, evidencien un alt nivell d’inseparabilitat
en el binomi quantitat-qualitat. Certament, un
ús desproporcionat de les aigües subterrànies
deriva en una situació de sobreexplotació que,
a la vegada, rebaixa les reserves part davall del
nivell exigible pels cabals ecològics i, per tant,
permet la salinització mitjançant la filtració
d’aigua de mar i incrementa la concentració en
la contaminació antròpica, atès que el menor
nivell piezomètric relaxa bona part de l’efecte
dilució, un dels mecanismes mitjançant el qual
les aigües subterrànies es renoven i adquireixen
un bon estat ecològic.
Així les coses, les pressions que suporten les reserves hídriques de les Balears són, fonamentalment, de tres tipus:
Elevada extracció dels recursos subterranis
per satisfer la demanda agrícola i l’abastament
tant de la població resident com de la turística.
Aquest tipus de pressió provoca la intrusió marina, problemàtica que experimenten el 39% de
les masses subterrànies de l’arxipèlag.
Contaminació difusa derivada de l’ús excessiu
d’adobs i fertilitzants per part del sector primari (nitrogenats, òxids de potassi i de fòsfor).
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Contaminació puntual derivada directament
de la urbanització, els abocaments no controlats i la infiltració d’aigües residuals i d’aigües
procedents de les xarxes de clavegueram, les
fosses sèptiques mal dissenyades, les benzineres, els cementeris, etc.
En aquest escenari, el sector turístic contribueix
significativament a la pressió hídrica de les illes
tant en termes d’una extracció elevada com de la
contaminació puntual, si bé la important concentració tant geogràfica (al litoral) com temporal (a
l’estiu) del consum incideix intensament sobre les
reserves subterrànies més fràgils, especialment
aquelles que comparteixen paret amb la mar,
fet que incrementa exponencialment el risc de
salinització. Així mateix, la complexitat del cicle
de l’aigua assenyala el turisme, i per extensió el
subministrament en general, com el responsable
d’altres pressions indirectes que es duen a terme
indirectament i que evidencien l’impacte sobre
els aqüífers no vinculats directament a l’activitat
turística (com ara sa Marineta) i, fins i tot, sobre
altres tipus de recursos hídrics com les aigües cos-

taneres (a través dels emissaris submarins) i les
zones humides (com ara s’Albufera).
Des d’un punt de vista global, les pressions antròpiques exercides sobre les aigües de les Balears han malbaratat, sigui quin sigui l’origen, les
reserves subterrànies de l’arxipèlag. Val a dir que
aquesta situació s’arrossega des de fa temps,
atès que l’Institut Geològic i Miner d’Espanya
(1985) assenyala que fa més de dues dècades
que els aqüífers del litoral de Mallorca (excepte
els de la Serra de Tramuntana) i la major part
dels aqüífers de les Pitiüses presenten símptomes d’intrusió marina, mentre que tant el pla
mallorquí com la pràctica totalitat de Menorca
manifesten certs nivells de contaminació per
nitrats. Actualment, la situació no ha millorat,
ans al contrari, 43 de les 90 masses d’aigua
subterrànies considerades a la proposta del Pla
hidrològic regional evidencien impactes en la
qualitat fisicoquímica.
Sens dubte, la proporció de les masses d’aigua
subterrànies afectades pels problemes de sa-

242

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

Impactes

Quadre 4.11

Masses d’aigua
amb impactes constatats
a les Balears

Salinització

Descens
de nivell

Contaminació orgànica

Rang
Nitrats

Clorurs
(mg/l)

Nitrats Descens de
(mg/l NO) nivell (m)

Mallorca							
Port d’Andratx
X
X			
2.000		
Port de Pollença
X		
X		
1.300		
Alcúdia
X				
1.000		
Aixartell
X				
700		
Port de Sóller
X		
X		
340		
Sóller				
X		
80
Bunyola		
X					
Lloseta		
X					
Sa Pobla
X			
X
400
300
Llubí
X			
X
800
100
Inca			
X
X		
60
Crestatx		
X					
Capdellà
X				
1.000		
Santa Ponça
X				
600		
La Vileta
X				
2.000		
Palmanova
X				
Molt localitzat		
Sant Jordi
X			
X
2.000
200
Pont d’Inca
X				
2.000		
Son Reus
X
X		
X
1.000
70
Ariany				
X		
187
Son Real
X				
2.500		
Son Talent				
X		
230
Santa Cirga
X			
X
840
700
Sant Salvador
X			
X
1.000
80
Cas Concos
X			
X
570
70
Santanyí
X				
2.200		
Cala d’Or
X				
1.800		
Porto Cristo
X				
900		
Marina de Llucmajor
X				
Molt localitzat		
Pla de Campos
X			
X
1.000
200
Menorca							
Maó
X			
X
1.000
130
Ciutadella
X			
X
2.000
100
Pitiüses							
Santa Inés
X				
1.000		
Pla de Sant Antoni
X				
600		
Cala Llonga
X
X			
2.000		
Roca Llisa
X				
2.000		
Cala Tarida
X				
1.700		
Santa Gertrudis							
Jesús
X			
X
2.000
150
Serra Grossa
X				
2.000		
La Mola
X				
Natural		
Cap de Barberia
X				
500		
La Savina
X				
1.000		

Font: elaboració pròpia a partir de l’esborrany del Pña Hidrològig de les Illes Balears publicat per la conselleria de Medi Ambient
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linització (38,9%) o contaminació per nitrats
(16,7%) posa en relleu dos dels principals impactes derivats de la pressió antròpica exercida
sobre els recursos hídrics de l’arxipèlag. Arran
d’aquesta qüestió, el Reial decret 140/2004, de
7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà,
dicta les concentracions màximes permeses en
termes de clorurs (250 mg/l), com a indicador
de salinització, i de nitrats (50 mg/l). L’incompliment d’aquests llindars de bona part de les masses d’aigua s’ha traduït durant els darrers anys
en restriccions puntuals del subministrament a
determinats municipis mallorquins i, alhora, en
la construcció de plantes dessalinitzadores d’aigües salobres que, a través de la tecnologia d’osmosi inversa, es destinen al tractament d’aigua
amb un alt contingut de nitrats.
Addicionalment, no es pot obviar que les masses d’aigua costaneres es troben força condicionades per la pressió humana. Les alteracions
morfològiques (rigidificació de la costa, regeneració de platges, construcció d’esculls artificials, etc.), juntament amb les fonts de contaminació puntual (abocament per emissari, salmorra i tèrmics, etc.) i de contaminació difusa
(ús urbà i agrícola del sòl) s’agreguen a altres
pressions (pesca, ports esportius, trànsit marítim, etc.) que condicionen el principal actiu
natural de les Balears. En tot cas, és remarcable
que de les 31 masses d’aigua de l’arxipèlag considerades per la Conselleria de Medi Ambient,131
un 54,8% es troben en un estat ecològic bo i un
32,3% molt bo, independentment de l’indicador utilitzat (macroinvertebrats, macroalgues,
posidònia oceànica, fitoplàncton i altres paràmetres fisicoquímics), mentre que una part
molt més reduïda es considera que ostenta un
estat acceptable (6,5%) o deficient (6,4%).
No obstant això, els abocaments a la mar
constitueixen un dels principals problemes de
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les aigües costaneres de l’arxipèlag, atès que
la major concentració de nutrients o sals pot
malbaratar els ecosistemes aquàtics, com ara
les praderies de posidònia oceànica –planta
característicament mediterrània i altament sensible al deteriorament ambiental– i l’aparició
de marees roges (Puigserver et al., 2002). En
aquest sentit, els abocaments realitzats per les
plantes dessaladores i, fonamentalment, per les
depuradores, juntament amb els vessaments de
petroli (Balaguer et al., 2005) i la brutícia derivada del trànsit d’embarcacions, s’erigeixen
en un dels principals reptes als quals s’ha d’enfrontar el manteniment dels recursos costaners
balears. Així doncs, tot i que el 73% de l’aigua
depurada a les illes rep un tractament terciari i
es contempla el secundari com a tractament alternatiu, el protagonisme de l’emissari submarí
en l’abocament d’aigües residuals depurades,
que arriba al 57% del total, exerceix una de les
pressions principals sobre les aigües costaneres, però també sobre les zones humides.
Pel que fa als aiguamolls, entesos com aquelles
zones de transició entre els ecosistemes aquàtics i terrestres, cal assenyalar el fràgil equilibri
que mantenen les masses d’aigua subterrànies
o costaneres a les quals romanen lligats, tant
en termes dels ecosistemes que en formen part
com del valor recreatiu i paisatgístic per a la
població que els visita. En aquests casos, l’abocament de sals o nutrients té efectes adversos
sobre la qualitat ecològica de les zones esmentades, si bé prop de dos terços dels aiguamolls
inclosos a la proposta del Pla hidrològic regional palesen un estat ecològic bo o molt bo.132
Tot plegat assenyala que la problemàtica dels
recursos hídrics s’ha d’enfrontar des d’una òptica de gestió conjunta de l’oferta i la demanda d’aigua que asseguri el subministrament en
quantitat i qualitat per als distints usos i, alhora, garantesqui la sostenibilitat de les explota-

131
Les masses d’aigua considerades es distribueixen de la manera
següent: 16 a Mallorca, 5 a
Menorca i 10 a les Pitiüses.
132

S’han considerat tres tipus
de zones humides (oligohalina,
mesohalina i euhalina) amb la
seva valoració respectiva.
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Mapa 4.5

Abocament de l’efluent
registrat a les estacions
depuradores d’aigües
residuals de les Balears
Abocament per emissari
Altres tipus d’abocament

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Conselleria de Medi Ambient
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cions i els ecosistemes relacionats. Sens dubte,
la dualitat de funcions pròpia dels recursos hídrics, consumptiva –necessària per a la supervivència de la flora i la fauna– i no consumptiva
–portadora de valor afegit en termes paisatgístics i recreatius–, afegeix un grau addicional de
complexitat a l’hora de gestionar un aprofitament eficient, abans i després de l’ús del recurs
per part de la població real.

energètic varia entre les diferents activitats econòmiques, i és el sector serveis el que registra,
tant de manera directa com indirecta, la major
quota sobre la demanda energètica global. En
aquest marc, el sector turístic es postula entre
els segments del teixit productiu més dependents del model energètic actual, sobretot si es
pren en compte la importància que hi ostenten
les activitats relacionades amb les comunicacions, el transport i la mobilitat.

4.2.3.2. Recursos energètics
L’estreta vinculació que històricament s’ha manifestat entre els recursos energètics i les activitats humanes continua avui dia més vigent
que mai, per tal com bona part dels impactes
ambientals, visibles i invisibles, es relacionen
fortament amb els processos d’utilització de
combustibles fòssils. El cert és que, durant
les darreres dècades, la demanda de recursos
energètics ha evolucionat a l’alça esperonada,
principalment, per l’augment de la producció
i el consum de béns i serveis derivat el creixement demogràfic i del progrés econòmic que
s’ha acumulat, sobretot a partir de la segona
meitat del segle xx. Amb tot, l’accés continuat a
l’energia fòssil, recolzat en un preu relativament
assequible de les fonts primàries, s’ha consolidat com el principal motor del creixement econòmic occidental, al mateix temps que s’ha fet
palesa la contribució que, a través de l’emissió
de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH), efectuen
al canvi climàtic.
Defugint de la perspectiva global, la demanda
de recursos energètics –i, per tant, la pressió i
els efectes que se’n deriven– oscil·la de manera
substancial entre els diferents territoris d’acord
amb les condicions climàtiques de la zona, la
disponibilitat dels recursos i, fonamentalment,
el nivell econòmic que en permet l’adquisició
i la utilització generalitzada al conjunt de la
població. Anàlogament, la intensitat en l’ús

Les Balears, gens alienes al context general,
subjecten bona part de la pressió energètica a
la demanda efectuada pel sector del transport,
fet que s’explica, en part, pel caràcter preeminent del turisme, però que, en qualsevol cas,
rau fortament condicionat a les particularitats
inherents a la insularitat, que redueix l’accés a
l’arxipèlag per la via aèria –i en molt menor mesura, per la via marítima– i exclou altres mitjans
de transport alternatius, amb menys demanda
de recursos energètics –com ara el ferrocarril–.
Paral·lelament, l’assegurament de la mobilitat
a través dels serveis de transport públic resulta
cabdal en un context en el qual l’ús intensiu del
vehicle privat, tant per part dels residents com
per part dels turistes, s’erigeix en el segon demandant més important, després de la producció i transformació d’energia elèctrica.
En aquest sentit, el comportament de la cistella energètica regional, durant el període
1987-2006, s’explica arran del consum efectuat
en termes de:
Electricitat: la demanda d’energia elèctrica s’ha
triplicat d’acord amb l’intens procés d’urbanització derivat de l’ampliació del padró poblacional i de la creixent utilització d’aparells elèctrics, tot i que han millorat substancialment en
termes d’eficiència energètica. Així doncs, l’augment de la facturació anual (5.359.261 MWh,
2006 vs 1.806.216 MWh, 1987) posa en relleu
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un notable increment del consum domèstic
(228,1%) i, sobretot, de l’alta tensió (424,7%),
malgrat que aquest segment continua explicant
la menor part del comptador (24,6%, 2006 vs
13,9%, 1987). Per sectors d’activitat, els serveis
han registrat des de l’entrada dels anys noranta
el major ascens del consum (206,9%), juntament amb el sector de la construcció (144,5%),
fet que ha impulsat la contribució del terciari al
rebut elèctric fins al 52,9% (vs 48,3%, 1991).

133

Cal tenir en compte que aquesta xifra integra part dels inputs
utilitzats en el procés de generació d’energia elèctrica, fet que, per
tant, deriva, en certa manera, en
una doble comptabilització de
part de la demanda de recursos
energètics, efecte que malauradament no és possible aïllar.

Productes petrolífers: la venda de combustibles, circumscrita fonamentalment a l’àmbit dels mitjans de transport –específicament
als segments del vehicle privat i l’aviació comercial–, s’ha duplicat fins a assolir un total
de 2.179,34 milions de litres.133 Les alces més
importants s’han registrat en la demanda del
gasoil A i C, partides que han multiplicat per
quatre i per deu, respectivament, la facturació i que, per tant, han augmentat significativament la seva importància relativa (47,7%,
2006 vs 15,4%, 1987) enfront de la benzina

(16%, 2006 vs 25,5%, 1987) i el fuel (4,3%,
2006 vs 18,2%, 1987).
Gas propanat: el consum de gas, canalitzat
únicament a Mallorca i pràcticament a la totalitat del municipi de Palma, s’ha duplicat amb
escreix arran, sobretot, del procés urbanitzador
i de creació de noves llars esdevengut al llarg de
les dues darreres dècades. Així les coses, la facturació anual ha arribat a assolir un total de
427.681 quilotèrmies (vs 176.441, 1987), orientades majoritàriament a l’ús domèstic pel que
fa a la cuina, l’escalfament d’aigua i l’obtenció
de calefacció a través de calderes (61,6%, 2006
vs 82,9%, 1987), per bé que la resta d’usos, adscrits fonamentalment al sector de l’hoteleria i a
alguns segments industrials, han incrementat la
participació (38,4%, 2006 vs 17,1%, 1987) després d’haver avançat, de mitjana, a un ritme anual força dinàmic (22,1% vs 4,1%, ús domèstic).
En aquest context, l’estreta correlació que
cenyeix la demanda d’energia a la càrrega de-

Gràfic 4.16

Evolució del consum
de recursos energètics
a les Balears, 1987-2006
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mogràfica real resulta altament significativa
ja que il·lustra i justifica, més enllà de qüestions d’eficiència, la pressió creixent sobre
els recursos energètics i la persistència d’un
marcat patró estacional que compromet diversos aspectes relacionats amb la distribució, la gestió i el control dels impactes que
se’n deriven (com ara l’emissió de diòxid de
carboni a l’atmosfera). Respecte a la primera
de les qüestions, el cert és que, malgrat que
la facturació de la major part dels productes
energètics ha avançat fins a taxes superiors
a les demogràfiques, les ràtios per càpita en
relativitzen notablement el ritme d’ascens,
sobretot durant la darrera dècada, tant en
el cas de l’electricitat (42,5% vs 87,6%, total)
com, especialment, en el dels productes petrolífers (6,2% vs 39,7%, total) i el gas propanat (73,9% vs 142,4%, total). A aquest fet cal
afegir-hi, emperò, el tret més rellevant, atès
que si es pren en compte la càrrega demogràfica real, les ràtios de consum per càpita es
redueixen al voltant d’un 20%.
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Paral·lelament, pel que fa a la segona de les
qüestions anunciades, l’estacionalitat de la
pressió humana a l’arxipèlag redunda en un
patró gairebé idèntic de pressió sobre els recursos energètics, fet que resulta determinant
en la seva disponibilitat, en el benentès que
més del noranta per cent de l’energia primària consumida a les illes és importada i, per
tant, duu associat un important sobrecost.
D’aquesta manera, entre els mesos de juny i
setembre es concentren el 46,2% de les vendes de productes petrolífers i el 38,2% de la
facturació d’electricitat, per mor que durant
aquest període, coincident amb la temporada alta turística, la càrrega demogràfica real
supera prop d’un quart la població resident.
El consum de gas propanat, per la seva banda, no es veu tan afectat per l’oscil·lació de
les xifres de pressió poblacional, si bé palesa
igualment un patró estacional que concentra
el 55,6% del consum durant els mesos d’hivern, atès que una bona part és usat per combatre el fred a les llars.

Gràfic 4.17

Estacionalitat del consum
de recursos energètics
a les Balears, 2006
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D’acord amb aquesta dinàmica, les dades de la
Direcció General de Canvi Climàtic i Educació
Ambiental assenyalen que les Balears, durant el
període 1990-2006, han incrementat l’emissió
de GEH a l’atmosfera un 76,6%. Concretament,
l’emissió de 10.566,5 quilotones equivalents de
diòxid de carboni, que si bé tan sols representen
el 2,4% de les emissions de GEH espanyoles, situen la taxa per càpita balear (10,2) part damunt
de la mitjana nacional (9,6), resultat que s’inverteix si es pren en compte la càrrega demogràfica
real de l’arxipèlag (8,6). Així mateix, l’emissió de
diòxid de carboni, principal contribuïdor a la
formació de GEH (92,2%), ha crescut part damunt de la mitjana d’emissions (83,9%) d’acord
amb l’augment registrat als sectors estretament
lligats al creixement de la pressió humana, com
són el de la producció i transformació d’energia
elèctrica (98,4%) i el dels transports (80,7%),
responsables del 84,7% de les emissions.

manes en el procés de modificació del sistema
climàtic, més enllà de la variabilitat natural. El
Quart Informe d’Avaluació del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
(IPCC) ha exposat diversos aspectes vertaderament importants sobre l’origen antropogènic
del canvi climàtic i, en aquest sentit, ha conclòs
que, l’escalfament global detectat al llarg del segle passat està relacionat, amb més d’un 90% de
probabilitat, a l’acció de l’home (IPCC, 2007).
Així les coses, s’estima que les temperatures
globals s’han escalfat una mitjana de 0,76 ºC
entre el 1850-1899 i el 2001-2005, tendència que es preveu que elevarà el termòmetre
entre 1,8 ºC i 4 ºC d’aquí a finals del segle xxi
(Solomon et al., 2007).
El canvi climàtic s’erigeix en un dels fenòmens
que qüestiona amb un major ímpetu el model
energètic tradicional, no en va exigeix una resposta ràpida i viable a l’alçada de la seva transcendència –per tal com constitueix el vertader
primer gran repte de l’economia global–, la

En aquest marc, existeix un consens general
envers la implicació directa de les activitats hu-

Gràfic 4.18
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impossibilitat de defugir-lo –atès que el canvi
climàtic deriva en conseqüències localitzades– i
la pluralitat dels efectes que s’estenen, més enllà de les constants ambientals, al sistema econòmic i social en general. Així les coses, si bé
fins ara no es disposa d’estudis específics per
a les Balears, és previsible que el canvi climàtic
alteri les condicions ambientals i econòmiques
de l’arxipèlag i, consegüentment, alguns dels
aspectes que sustenten les dimensions més bàsiques del producte turístic.
I és que bona part de les investigacions duites
a terme amb caràcter general, preveuen temperatures màximes més elevades, estius secs,
onades de calor i més episodis de precipitacions intenses que suposaran, entre altres impactes, una major erosió del sòl. En aquest marc,
els problemes ambientals més significatius que
hauran d’enfrontar les illes rauen en l’augment
del nivell de la mar i la direcció de l’onatge. Els
informes més exhaustius estimen un ascens de
0,4 centímetres anuals del nivell de la mar, xifra
que tancaria el segle amb una puja acumulada
de 40 centímetres i que, consegüentment, provocaria la reculada de la línia de costa a les zones de platja (11-13 m), canvis en la morfologia
del litoral, pèrdua d’estabilitat i risc d’inundació dels assentament humans costaners, la major part dels quals amb una marcada vocació
turística. Els escenaris més pessimistes albiren,
a més, un increment de la taxa d’extinció d’espècies i de la pèrdua de biodiversitat, més enllà
del deteriorament dels ecosistemes, fets, tots,
que poden desencadenar alteracions socioeconòmiques imprevistes i significatives.
Així doncs, Yohee et al. (2007) afirmen que el
canvi climàtic s’erigeix en un escull important,
atès que pot anul·lar la capacitat de molts països per assolir un cert nivell de progrés econòmic, mentre que Stern (2006) afirma que la
passivitat enfront del fenomen suposarà d’ara

endavant un risc i un cost total equivalent a la
pèrdua d’entre un 5% i un 20% anual del PIB
mundial. En tot cas, no s’ha d’oblidar que, més
enllà de les conseqüències sobre la generació de
riquesa, les Balears palesen una elevada dependència energètica respecte de l’exterior, motiu
pel qual una menor disponibilitat de combustibles fòssils i/o un augment radical del seu preu,
podria acabar estrangulant l’economia si es
mantengués la inèrcia del patró actual.
D’acord amb la naturalesa dels efectes ambientals i econòmics descrits, el canvi climàtic,
força vinculat a les conseqüències derivades
del model energètic tradicional, s’erigeix en
un clar condicionant a mitjà i a llarg termini
del turisme. Certament, les destinacions turístiques i els patrons de viatge seran alguns
del principals àmbits afectats, atès que la necessària reducció de les emissions de GEH necessitaran la transformació de la generació i
els usos de l’energia per al transport, fet que
incrementarà el cost d’aquestes partides i modificarà els patrons de mobilitat turística. Segons Scott et al. (2007), els efectes del canvi
climàtic sobre l’activitat turística, si bé varien
significativament d’acord amb el segment de
mercat i la localització geogràfica, es poden
delimitar en quatre grans blocs:
Efectes climàtics directes: el clima, com a recurs fonamental del turisme, exerceix una influència determinant en l’elecció de la destinació,
el patró estacional dels fluxos turístics i els costos operatius (per ex., calefacció i aire condicionat, subministrament i depuració d’aigua, assegurances, etc.). Les destinacions de sol i platja
que, com les Balears, fonamenten el producte
turístic en les condicions climàtiques, poden
haver d’assumir modificacions de la durada i la
qualitat de les temporades turístiques. Així mateix, el trasllat de les constant climàtiques més
atractives pel turisme cap a latituds i altituds
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més elevades (Scott et al., 2004; Amelung et al.,
2007) pot canviar les relacions de competència
entre destinacions i acabar afectant la rendibilitat de les empreses turístiques.
Efectes indirectes del canvi ambiental: les conseqüències derivades de la progressiva variació
de la temperatura, en termes de menor disponibilitat d’aigua, pèrdua de biodiversitat, deteriorament paisatgístic i erosió costanera, entre
d’altres, repercutiran sobre el turisme en graus
diferents. En aquest sentit, cal tenir present que
l’activitat turística a les Balears exigeix el manteniment d’un entorn natural estable, sobretot pel que fa a les zones litorals, per tal com
aquests elements constitueixen la dimensió més
bàsica del producte turístic regional.
Efectes de les polítiques paliatives sobre la
mobilitat turística: les mesures adreçades a reduir les emissions de GEH repercutiran sobre
els costos de transport i consegüentment sobre
els patrons de viatge. En aquest sentit, les Balears gaudeixen d’un avantatge comparatiu atès
que els principals mercats emissors es localitzen a curta distància, per bé que l’augment de
les despeses de transport, en general, minvarà
la capacitat adquisitiva dels turistes potencials
i, en termes agregats, la substitució de les destinacions de llarga distància no arribarà a ser
suficient per mantenir els actuals fluxos de mobilitat internacional.
Efectes indirectes del canvi social: l’impacte
econòmic del canvi climàtic a nivell global pot
reduir la riquesa discrecional que està a disposició del turisme, fet que derivaria en conseqüències negatives per al sector. En condicions més
extremes, alguns estudis assenyalen que el canvi
climàtic pot malbaratar l’estabilitat política, la
seguretat i el malestar social, factors que causen una elevada aversió en l’àmbit del turisme,
especialment en el del turisme internacional.

La conjunció en l’espai i en el temps dels impactes ambientals, econòmics i, per extensió, turístics, del canvi climàtic evidencien la necessitat
d’involucrar el teixit regional en la reducció de
les emissions de GEH, tal com obliguen els postulats del protocol de Kyoto –signat l’any 1997 i
en vigor des de l’any 2005– amb la finalitat d’assolir un desenvolupament sostenible des d’una
òptica global. D’acord amb les dades disponibles, les Balears no compleixen actualment l’esmentat protocol. I és que, si en el repartiment
d’obligacions al si de la UE, a Espanya li correspon no incrementar les emissions de GEH part
damunt del 15% respecte dels registres de 1990,
les illes acumulen, només pel que fa al període
1997-2006, un augment de les emissions de diòxid de carboni del 51%, taxa que supera amb
escreix la taxa espanyola (36,9%) i, sobretot, la
referida als països de la UME (5%).
En aquest context, la identitat de Kaya i Yokobori (1997) resulta especialment útil per avaluar la incidència dels factors que determinen el
grau d’emissió de GEH i, consegüentment, per
identificar els actors clau en el procés de contenció. L’instrument esmentat explica el nivell
d’emissió de diòxid de carboni d’acord amb
quatre factors bàsics: (1) el PIB per càpita, com
a element indicatiu del grau de desenvolupament econòmic; (2) la població, com a determinant de la pressió demogràfica; (3) la ràtio
d’intensitat energètica, expressada com el consum energètic necessari per generar una unitat
de riquesa; i (4) el factor d’emissió, com a indicador de l’eficiència en l’ús energètic.
Els resultats obtenguts a les Balears, en contraposició als generats a Espanya i a la UE-15, palesen
que una bona part de l’emissió de diòxid de carboni, efectuada durant el període 1997-2006, respon a l’intens creixement demogràfic esdevengut
a les illes (28,6% vs 12,4%, Espanya; 5,9%, UE-15),
atès que, en termes de renda per càpita, l’arxipèlag
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Gràfic 4.19

Evolució de la intensitat
energètica, 1997-2006
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ha situat l’avanç real a força distància (1,3%) del
registrat tant a nivell espanyol (24,7%) com europeu (16,4%). Així les coses, tot i que la reducció
de les emissions implica contenir o minvar els
factors que condicionen la identitat de Kaya, el
cert és que limitar el creixement demogràfic o el
desenvolupament econòmic s’erigeix en un objectiu vertaderament infranquejable, per tal com
bescanviar emissions contaminants –i, per extensió, canvi climàtic– per progrés econòmic i social
manca totalment de sentit. De fet, aquesta hauria
de ser una aposta contemplada únicament quan
no es disposàs d’alternatives viables per compatibilitzar desenvolupament i sostenibilitat i, més
concretament, en els casos en els quals el deteriorament ambiental fos de tal magnitud que la
resta de polítiques no el poguessin controlar amb
determinació i certesa. Avui, emperò, la situació no ha arribat a aquest extrem i, per tant, la
instrumentació de mesures adreçades a evitar el
canvi climàtic se centren en la reducció del nivell
d’emissions a través de la gestió de la resta de factors que formen part de la identitat, la intensitat
energètica i el factor d’emissió.

Així doncs, les Balears han articulat un sistema econòmic fortament intensiu de l’ús
d’energia, atès que, tot i la relativament escassa presència industrial, el teixit productiu
ha assolit un elevat nivell de terciarització
arran d’un desenvolupament turístic que ha
duit associat una marcada dependència del
transport. De fet, la ràtio d’intensitat energètica ha continuat augmentat fins a taxes de
dos dígits durant el període d’estudi (12,6%),
mentre que a la resta de territoris considerats ha disminuït (-5,1%, Espanya; -11,4%,
UE-15), fet que ha palesat un comportament
força més adaptat al procés de reconsideració del model energètic. No obstant això,
aquests resultats assenyalen que el consum
energètic mitjà per unitat de riquesa generada a les Balears (0,181 TEP/1.000 €) se situa
prop de l’europeu (0,180 TEP/1.000 €) i part
davall de l’espanyol (0,211 TEP/1.000 €). Tot
plegat continua reflectint una manca d’atenció a l’eficiència d’una part important dels
processos de producció i consum d’energia
que tenen lloc a l’arxipèlag.

252

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

Gràfic 4.20

Evolució del coeficient
d’emissió, 1997-2006
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Paral·lelament, les Balears han seguit augmentant el factor d’emissió –equivalent al nombre
de quilotones de diòxid de carboni emeses a
l’atmosfera per cada tona equivalent de petroli consumida– de manera progressiva durant
el període temporal considerat amb la mateixa intensitat que la resta de l’Estat (2,9%), fet
que contrasta amb la reducció registrada a nivell europeu (-3,8%). D’aquesta manera, l’any
2006, el factor d’emissió balear ha assolit les
3,14 quilotones de diòxid de carboni, xifra que
supera significativament les registrades a la
resta de territoris analitzats (2,21, Espanya;
1,97, UE-15).
Enfront d’aquests resultats, la reducció d’emissió de GEH a les Balears suposa, inqüestionablement, centrar els esforços en la millora de
l’eficiència energètica, sobretot a través de la
innovació i l’adopció de tecnologies menys
contaminats, fet que implica, alhora, controlar un seguit de factors externs emperò vinculats de manera directa o indirecta amb l’activitat econòmica. I és que, actualment, gairebé

2002
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la totalitat de la generació d’energia elèctrica
de les illes es duu a terme a través de centrals
de combustió –principalment de carbó i fuel–,
que se situen entre les instal·lacions més contaminants. Sens dubte, una aposta decidida
per les energies renovables permetria reduir
el factor d’emissió de l’arxipèlag. No obstant
això, la generació d’energia elèctrica en règim
especial a les illes no aconsegueix augmentar
la seva contribució al balanç total, ans al contrari, durant el període 1998-2006 s’ha reduït
poc més d’un punt percentual fins a situar-se
en un 2,7%.
En aquest marc, les Balears han d’establir les
mesures necessàries per millorar els processos
de generació i consum d’energia, tot prenent en
compte, a més, que administrar adequadament
els recursos importats deriva en una protecció
addicional per a la competitivitat de l’economia regional a llarg termini. Amb aquest objectiu, és necessari escometre un seguit de transformacions estructurals que impliquen alinear
els esforços en els diferents àmbits implicats:
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Gràfic 4.21
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Distribució de la producció
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especial a les Balears, 2006
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la indústria energètica, el sistema de transport
i mobilitat, el teixit productiu i, molt especialment, el turisme.
En termes generals, les actituds enfront del
canvi climàtic poden basar-se en tractar d’evitar-lo –establint actuacions que permetin mitigar o reduir les emissions de GEH– o en intentar adaptar-se als efectes que se’n deriven
en matèria socioeconòmica i ambiental. Així
doncs, la primera via per reduir les emissions
de GEH a les Balears implica millorar l’eficiència energètica dels processos de producció,
mitjançant l’adopció de tecnologies que propiciïn l’estalvi energètic o que possibilitin una
utilització estable i compatible en costos de les
fonts d’energia no basades en combustibles
fòssils, especialment en la generació d’electricitat i en el sector del transport. Des d’un
punt de vista ambiental, una altra possibilitat
per mitigar el canvi climàtic consisteix a reduir

directament les concentracions de diòxid de
carboni augmentant els reservoris naturals, fet
que posa en relleu la importància de les actuacions en matèria de reforestació i d’evitació de
la desforestació mitjançant una gestió del sòl
més sostenible. Amb tot, cal no deixar de banda que tan important i imprescindible com
aprofitar les opcions tecnològiques existents
és canviar els patrons i hàbits de consum, tant
pel que fa a les unitats domèstiques com als
diferents serveis, inclosos els públics, per tal
com s’erigeixen en grans generadors d’emissions de diòxid de carboni.
Tot plegat assenyala que les Balears no poden
progressar al marge de la conscienciació i l’esforç global per reconduir el model energètic cap
a patrons més sostenibles que permetin reduir
el factor d’emissió i, per tant, contenir el procés de canvi climàtic i les conseqüències que
se’n deriven. Pretendre-ho implicaria eludir una
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evident responsabilitat solidària internacional
i intergeneracional que mantendria les illes al
marge de la recerca de solucions transformadores que es desenvoluparan durant els propers
temps i que, sens dubte, les Balears necessiten
per encarar el futur amb garanties.
4.2.3.3. Residus

134

La Llei 10/1998, de 21 d’abril,
inclou també dins la categoria
dels RSU els residus procedents
de la neteja de vies públiques,
zones verdes, àrees recreatives i
platges, els animals domèstics
morts, així com els mobles, estris
i vehicles abandonats i els residus
i enderrocs procedents d’obres
menors de construcció i reparació domiciliària.

135

Aquestes dades no tenen en
compte la recollida selectiva.

Els processos de producció turístics i l’augment
de la càrrega demogràfica real derivada de l’afluència massiva de visitants contribueixen significativament a la generació de residus. De fet, és
precisament l’elevada vinculació existent entre
el desenvolupament turístic i la producció de
residus –juntament amb les pautes de consum
dels països desenvolupats (amb el concepte
d’usar i llençar), l’aparició de nous materials
(bàsicament plàstics, olis i metalls pesats, etc.)
i la fabricació de béns d’equipament destinats al
consum, entre altres factors– el que explica que,
any rere any, s’incrementi el volum i s’ampliï la
tipologia dels residus generats a les Balears.
Si en el passat hom considerava la deposició de
residus barata o fins i tot gratuïta, per tal com
el medi ambient era tractat com un recurs lliure
amb capacitat per absorbir els residus i eliminar-ne la toxicitat, amb el transcurs del temps,
el recurs ha deixat de ser lliure i gratuït i han
aparegut incentius econòmics per conservar
el medi ambient i aprofitar d’una manera més
eficient les altres funcions que realitza (com a
sustentador de la vida i proveïdor de béns i recursos naturals), les quals sovint rivalitzen en la
funció d’assimilar i transformar els residus en
substàncies innòcues i fins i tot beneficioses.
Avui, la capacitat d’assimilació de residus del
medi ambient no només es considera finita,
sinó també decreixent.
En aquest context, la gestió dels residus de les
destinacions turístiques, i amb més motiu les

que ocupen un espai insular, revesteix una rellevància especial atès que, en bona part, condiciona l’impacte negatiu exercit finalment sobre
els recursos de base (degradació dels sòls, contaminació dels aqüífers, generació de gasos i
olors) i la provisió òptima d’altres béns i serveis
ambientals que esdevenen cabdals per a l’èxit
d’una destinació turística, com ara la regulació
de la temperatura i el clima, la diversificació del
paisatge i el manteniment de la biodiversitat.
D’acord amb les característiques i propietats
intrínseques del turisme, els residus produïts
pel desenvolupament de l’activitat són assimilables, majoritàriament, a la categoria de residus sòlids urbans (RSU), com també els generats als domicilis particulars, els comerços, les
oficines i la resta de serveis.134 Aquest fet permet
explicar, encara que no totalment, que la ràtio
de RSU per habitant de les Balears s’hagi situat
històricament al capdavant del rànquing estatal. L’any 2006, segons l’enquesta sobre recollida i tractament de residus urbans publicada
per l’INE, la generació de RSU per càpita de
l’arxipèlag se situa en una mitjana de 602 quilograms de RSU (vs 484 kg, Espanya),135 registre
que si bé suposa una reducció del 19,3% respecte de 1998, col·loca les Balears clarament per
sobre d’altres regions amb caire eminentment
turístic, com ara les Canàries (545 kg), Andalusia (499 kg), la Comunitat Valenciana (451 kg)
i Catalunya (424 kg).
Juntament amb el major volum de RSU generat,
a conseqüència de l’augment de la càrrega demogràfica real, l’estacionalitat que presenta el
gruix dels moviments turístics i la fragmentació
territorial de l’arxipèlag balear condicionen, i
molt, la magnitud de la problemàtica i plantegen un veritable repte pel que fa a la gestió i
planificació tant dels serveis com de les infraestructures necessàries per dur-ne a terme la
recollida i el tractament posterior.

squerra)

dreta)
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En aquest sentit, la informació sobre recollida
de RSU proporcionada pels consells insulars
respectius posa de manifest no només la diferent contribució dels municipis turístics enfront
dels d’interior, sinó també el patró estacional
en la generació de fems. Així, gairebé una tercera part de les 783.787 tones de RSU generades l’any 2006 en el conjunt de l’arxipèlag corresponen al tercer trimestre, període durant el
qual l’afluència turística assoleix el màxim anual. Concretament, els residus generats durant el
tercer trimestre suposen per a Menorca el 37,2%
del comptador anual, percentatge similar al palesat per les Pitiüses (36,5%) i clarament superior al de Mallorca (30,9%), fet que té una clara
relació amb l’augment de la carrega demogràfica real que deriva de l’afluència turística.136

te del mes de gener que s’apropen al 280%.
Aquesta circumstància s’observa també, encara que en menor mesura, a Calvià (135%),
Ciutadella (176%) o Sant Antoni de Portmany (145%), d’acord amb la seva vocació
eminentment turística. Per contra, l’estació
de transferència des Raiguer presenta un diferencial negatiu del 9,3% entre agost i gener
que respon, d’una banda, al menor caràcter
turístic d’aquestes contrades i, de l’altra, a la
mobilitat dels residents cap a zones de litoral coincidint amb l’època de vacances. Per
la seva part, la capital palmesana, que entremescla part de l’activitat turística amb una
elevada concentració de primeres residències, presenta un dels diferencials més modestos de l’arxipèlag (16,8%).

A nivell municipal, tant Deià com l’estació
de transferència nord –on aboca el municipi
d’Alcúdia–, palesen un augment molt substancial de RSU durant el mes d’agost, fet
que es tradueix en uns diferencials respec-

D’aquesta manera, les infraestructures i equipaments turístics, com a elements extensors de
l’activitat mateixa, generen importants volums
de RSU, la tipologia i quantitat dels quals depèn fonamentalment de les característiques de
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Sobre aquesta qüestió, podeu
consultar l’epígraf 4.2.2.1. Evolució de la càrrega demogràfica.

Gràfic 4.22
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les instal·lacions disponibles –ports esportius,
camps de golf, restauració, allotjament– i de
les activitats que s’hi desenvolupen. No obstant això, no poques vegades es generen també
residus perillosos (tubs fluorescents de zones
comunes, piles i bateries emprades pels clients,
envasos de certs productes perillosos utilitzats
per a neteja o manteniment, productes farmacèutics caducats presents a les farmacioles, etc.). Així, bona part dels residus generats
durant la temporada baixa, o període previ a
l’alta, responen als derivats del manteniment i
posada a punt de les instal·lacions turístiques
(residus voluminosos, runes, pintures, etc.).
Amb tot, la gestió eficient dels residus –entesa
com el conjunt d’activitats que comprenen la
separació en origen, l’emmagatzematge, la recollida, el tractament i l’evacuació–, constitueix
una actuació indispensable per limitar l’impacte dels residus sobre la salut pública i el medi
ambient. Val a dir que la responsabilitat del
manteniment, recuperació i tractament dels residus no recau en exclusiva sobre l’Administració autonòmica –titular, més enllà de les funcions d’autorització, vigilància, inspecció i sanció
de les activitats de producció i gestió de residus,
únicament de les competències en matèria de
gestió pública dels residus perillosos–, sinó que
són, d’una banda, els consells insulars els que
s’ocupen de la planificació, gestió, transport i
tractament dels RSU i, de l’altra, els municipis
els que, assumida la transposició de les obligacions dels respectius plans directors de cada
illa a les ordenances municipals, s’ocupen de la
recollida selectiva dels RSU, el transport fins a
les estacions de transferència i la inspecció i les
sancions pertinents (sempre que no hi hagi deteriorament ambiental).
Tanmateix, si alguna cosa han demostrat els encara incipients resultats de la lluita contra la generació de residus duita a terme durant les dues

darreres dècades, és la impossibilitat de plantar cara als impactes que se’n deriven sense un
compromís ètic de la ciutadania i dels agents
econòmics, el qual és necessari que se sustenti
en un canvi profund de les actituds de consum i
producció, reforçat en tot moment pel lideratge
de l’administració.
En aquest context, i en el marc de desenvolupament sostenible que ha adoptat la Unió Europea, les Balears han de substituir la propensió
a corregir de residus el final dels processos productius per una filosofia de prevenció que, en la
mesura que pugui, n’eviti la generació. Per això,
els sistemes de gestió ambiental exigeixen com
a primera mesura la reducció de la quantitat
de residus durant el procés de producció i, per
tant, amb anterioritat al reciclatge, tractament
i evacuació o abocament al medi ambient, de
manera que un mateix nivell de producció acabi
creant una menor quantitat de residus. Encara
que sovint s’ha recorregut al concepte d’emissió
zero, aquest objectiu és termodinàmicament
impossible per als processos de producció, atès
que si aquests processos es contemplen com
un sistema obert, el residu, una vegada creat,
no pot anul·lar-se. Així doncs, l’única conclusió
raonable des del punt de vista de la termodinàmica rau en la minimització de les emissions
de residus tant en termes de quantitat com de
toxicitat, de manera que puguin ser assimilades
per la biosfera.
Aquesta reducció duita a terme a l’origen implica modificar els equips, les tecnologies i els
processos de producció, reformular o redissenyar els productes, substituir matèries primeres
i millorar el manteniment, el control i l’educació
i la gestió del personal. Les diverses raons que
es manifesten a favor de la minimització dels residus (Grujer, 1991) es basen, fonamentalment,
en el fets següents: (1) la generació de grans
quantitats de residus està correlacionada amb
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la disminució de fonts d’energia no renovables;
(2) els requeriments d’energia per a la transformació i el tractament dels residus són proporcionals a les quantitats tractades i augmenten
exponencialment amb l’increment de la dilució
del residu; (3) l’augment dels costos totals de la
recollida, segregació, emmagatzematge intermedi, transport, tractament i emmagatzematge
final fan atractiva la minimització dels residus
des d’un punt de vista econòmic; (4) la creixent
pressió pública i legal només pot ser mitigada
per la reducció o minimització de residus; i, (5)
atès que residu equival a ineficàcia, la reducció
de residus augmenta l’eficiència i, per tant, la
disponibilitat de matèries primeres i d’energia.
No obstant això, tot i la significativa importància de la reducció, sobrepassar cert llindar pot
suposar incórrer en un important increment
dels costos de producció, circumstància que la
converteix en una opció econòmicament inviable i que, per tant, recomana l’adopció d’altres
estratègies, com la reutilització o el reciclatge.
Així doncs, el reciclatge –entès com el procés
mitjançant el qual un residu o subproducte es
reincorpora al procés productiu, sia amb la finalitat original (reciclatge en el procés mateix)
o amb una distinta, i dóna lloc a un nou producte vendible (reciclatge in situ)– ofereix, juntament amb els beneficis econòmics, l’avantatge de la reversibilitat i la reducció dels costos
ambientals. Val a dir que, així mateix, existeix
la possibilitat de dur a terme un procés de reciclatge extern, mitjançant el qual els residus són
enviats a una altra planta on es transformen i,
finalment, es converteixen també en productes
vendibles. De fet, el reciclatge extern ha adquirit una significativa popularitat al llarg de
la darrera dècada, la qual cosa ha configurat
una pràctica que de segur serà protagonista al
llarg del segle xxi. En aquest sentit, la recollida
selectiva, passa prèvia i indispensable del procés de reciclatge, s’ha estès durant els darrers

deu anys al conjunt de l’arxipèlag, per bé que
ho ha fet de manera desigual. En aquest sentit,
mentre que Escorca lidera el rànquing municipal en matèria de recollida selectiva de paper i
cartó per càpita (163,6 kg), Consell se situa a la
coa (7,7 kg/hab.), lluny de la mitjana regional
(33,9 kg/hab.), i són, per tant, els municipis turístics els que d’acord amb la major generació
de residus mostren, consegüentment, un major
volum de recollida selectiva.
No obstant això, atesa la limitació quantitativa
i qualitativa de la tecnologia disponible, el reciclatge necessita sovint un múscul financer que
pot fer inviable aquesta pràctica tant des d’un
punt de vista econòmic com ambiental, fet
que obliga, en el millor dels casos, a fomentar
la reutilització o la recuperació. A les Balears,
el procés de recuperació energètica s’articula,
d’una banda, entorn de la incineració, pràctica
que es duu a terme a Mallorca des de l’any 1997
i que ha arribat a assumir el tractament d’un
total de 323.866 tones, el 45,7% dels RSU generats l’any 2006. El principal avantatge d’aquesta tècnica rau en l’aprofitament del potencial
energètic dels residus (134.620 MWh, 2006),
sempre que aquesta actuació no plantegi perills per a la salut humana ni del medi ambient. D’altra banda, el compostatge, mitjançant
la descomposició biològica dels RSU, permet
obtenir un adob orgànic ric en nutrients i oligoelements (o compost) que infiltrat al sòl repercuteix positivament sobre el medi ambient.
A l’arxipèlag, el compostatge, que representa
el 15,5% dels residus generats, es duu a terme
a Mallorca (15,7%), però sobretot a Menorca
(41,3%), territori que fou pioner en l’adopció
d’aquesta pràctica l’any 1995.
Val a dir que el principal avantatge d’ambdues
tècniques rau, més enllà de l’aportació d’energia elèctrica al sistema, en la reducció significativa de la deposició en abocador, l’única via
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Mapa 4.6

Distribució municipal
de la recollida selectiva
de paper i cartó, 2006

< 15
16 - 26
27 - 42
43 - 70
> 71

* Dades en quilògrams per habitant
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades dels consells insulars
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d’eliminació vint anys enrere, si bé el rebuig que
se’n deriva és dipositat en un abocador segur,
igual que els materials no reciclables després de
ser tractats perquè siguin menys perillosos. En
tot cas, la tendència dominant és la de reduir
tant com es pugui el nombre d’abocadors, en
el benentès que es tracta, sens dubte, de l’alternativa que més cost presenta en l’agregat econòmic i ambiental.
No obstant això, a les Balears, encara ara es
constata l’existència d’abocadors controlats
arreu de les illes, per bé que és a les Pitiüses
on aquest sistema continua assumint la pràctica totalitat dels recursos generats (93,8%
vs 43,5%, Menorca; 26,1%, Mallorca). En aquest
sentit, tot i que en el decurs de les dues darreres dècades l’esforç per controlar i millorar la
gestió dels residus a les illes ha estat considerable, sobretot pel que fa a la desaparició d’una
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constel·lació d’abocadors poc o gens controlats, encara avui continua havent-hi aspectes
pendents de resoldre, com ara (1) el tancament
definitiu dels abocadors existents, d’acord amb
les indicacions de la normativa europea; (2) la
millora de l’eficiència en la gestió dels enderrocs, atès el procediment encara vigent d’abocament clandestí; i (3) el foment de la reducció
dels residus a l’origen, la pràctica més difícil i
deficient del sistema.
D’acord amb aquest escenari, la important
contaminació derivada dels residus que s’emeten a l’atmosfera o es dipositen en el sòl exigeix
una aplicació racional de la tecnologia que,
d’acord amb el concepte de tecnologia neta i
l’anàlisi del cicle de vida del producte, minimitzi l’impacte ambiental de l’activitat turística. La
implantació de tecnologies netes o més netes
en matèria de residus pot aportar, com a con-

Gràfic 4.23

36,0

36,6

Distribució de
la generació de residus
per tipus de tractament,
2006

Abocament

36,6
Reciclatge
Compostatge
Incineració
Abocament
Reciclatge
Compostatge
15,5

* Dades en percentatges
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades dels consells insulars
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seqüència directa de la reducció de les despeses
associades al tractament de residus i la millora
de la qualitat dels productes i processos, importants beneficis tant a les empreses com a
la destinació en conjunt, alhora que, en molts
de casos, pot fer possible la reutilització dels
residus com a matèries primeres o l’obtenció
de nous productes amb valor de mercat arran
del reciclatge. Tot plegat contribueix a guanyar
competitivitat per la via de l’augment d’eficiència, complir amb la legislació vigent i futura i
millorar la imatge pública. Qualsevol esforç en
aquesta línia, com ara el canalitzat a través de
la inversió en R+D dedicada a l’anàlisi del cicle
de vida del producte, el desenvolupament de
tecnologies netes i la millora ambiental, suposa
un important nínxol de negoci per a la pròxima dècada, al mateix temps que esdevé un clar
condicionant del desenvolupament de la destinació turística balear a mitjà i a llarg termini.
4.2.3.4. Biodiversitat, reserves marines
i espais naturals
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El terme costaner, utilitzat
sovint de manera ambigua, es
refereix tant a la terra com a la
mar a cada costat de la superfície
de contacte, l’amplària de la qual
varia segons el tema que es tracti.

La fragilitat dels ecosistemes de les Balears
–afectada per la manca de pluja durant la temporada de cultiu i per les pluges, en alguns casos
torrencials, de l’hivern, quan el sòl, majoritàriament calcari, està nu i és propens a l’erosió–,
s’ha vist seriosament agreujada per la llarga història d’assentaments humans a tota la regió. El
desenvolupament econòmic i el creixement de
la població han marcat els paisatges de l’arxipèlag, atès que la recerca de platges i sol per part
de la població nord-europea s’ha combinat
amb la urbanització forçada i ha suposat canvis
dràstics per als ecosistemes costaners.137 Més de
9.412 hectàrees de la línia de costa que s’estén
en la franja dels primers cinc-cents metres han
estat objecte d’urbanització, xifra que equival al
22,37% de la franja litoral (Blázquez i Murray,
2003). De fet, durant el període 1973-2000,
la coberta artificial del litoral s’ha duplicat amb

escreix, però aquest procés continua encara a
hores d’ara –a vegades per necessitat però sovint per negligència, especulació o complaença–
sense comprendre les greus conseqüències ecològiques que comporta.
La creixent competència pels recursos de base
(terra, aigua i energia) entre l’agricultura, la indústria, el turisme, el transport, l’habitatge, etc.,
sobretot en l’estreta franja costanera on es concentra majoritàriament la població i el turisme,
es reflecteix primerament en la pèrdua d’àrees
naturals fràgils, aiguamolls, zones de marina
properes a la costa (albuferes, dolls temporals,
llacunes litorals, llacunes salobres, etc.), fronts
dunars, platges i cales. En aquest sentit, l’estudi dels biòtops dels ecosistemes de platges de
Mallorca (Schmitt, 2001-2002) assenyala que el
42,4% de les trenta-tres localitzacions contemplades han estat totalment destruïdes pel desenvolupament urbanístic, mentre que el 24,2%
estan fortament degradades i només el 18,2%
s’han mantengut relativament intactes. En el cas
concret dels sistemes dunars, la degradació de
l’ecosistema es manifesta en el creixent nombre
de camins a través del sistema dunar, la fragmentació de l’hàbitat i la desestabilització del
suport físic de la vegetació (Schmitt, 1994). A
més, cal considerar l’impacte generat pels aparells mecànics de neteja de les platges sobre la
compactació del terreny i les comunitats d’invertebrats (Roig, 2004), els efectes de la congestió
recreativa de les platges sobre la dinàmica natural i els impactes derivats de la proliferació d’embarcacions recreatives i l’efecte físic de l’ancoratge pel que fa a la degradació de les praderies de
posidònia oceànica i altres organismes (Milazzo
et al., 2002).
En termes generals, les espècies i les comunitats
biològiques de les riberes de la mar i les aigües
dolces han estat les més desfavorides al llarg de
les darreres dècades per mor de la transforma-
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ció i reducció dels seus hàbitats. Així, l’alteració dels fons marins, com a conseqüència de
l’ocupació turística i l’habilitació dels ports, ha
afectat, moltes vegades, els hàbitats d’estuari,
fet que ha provocat la pèrdua irreversible d’espècies de peixos. Als penya-segats, la pressió urbanística també ha reduït sensiblement els llocs
favorables a la nidificació de l’àguila peixatera,
per assenyalar un cas emblemàtic.
L’estat de conservació en què es troben les espècies constitueix un bon indicador de la situació ambiental del territori, atès que plantes i

Any d’estudi Nre. espècies

animals depenen directament de l’entorn. Així,
es considera que com més alta és la proporció
d’espècies amenaçades menor és la qualitat
ambiental del territori, i viceversa. A les Balears, els treballs de naturalistes, resumits en els
denominats ‘llibres vermells’,138 assenyalen que
la probabilitat d’extinció a curt o a mitjà termini d’algunes espècies de plantes superiors
(fanerògames) i d’alguns grups d’artròpodes és
molt elevada, i són l’ocupació urbana i turística
de determinats hàbitats litorals i l’ús intensiu
dels recursos hídrics les principals causes de
recessió d’aquestes poblacions. Per contra, els

Nre. espècies
amenaçades

Causes principals
Sobrepesca i destrucció de cales i d’hàbitats
d’estuari

Peixos

2000

408

74

Amfibis

1990

4

2

2000

4

20

1990

15

5

2006

13

3

1990

149

81

2000

103

25

2005

107

23

1990

42

14

2000

44

9

2006

41

8

Mol·luscs terrestres
i d’aigua dolça

1992

130

44

Odonats

1991

27

2

Ropalòcers
(papallones diürnes)

1991

36

13

Destrucció d’hàbitats, recol·lecció
i pesticides

Araneids

1991

162

3

Pèrdua o degradació dels hàbitats

Fauna cavernícola

1991

200

47

Plantes superiors

2001

1.800

145

Rèptils
Aus

Mamífers

Introducció d’espècies i pèrdua d’hàbitats
d’aigua dolça
Introducció d’espècies i recol·lecció

Introducció d’espècies i recol·lecció

Persecució, captura accidental i pèrdua
d’hàbitats
Destrucció d’hàbitats d’aigua dolça
i introducció d’espècies
Destrucció d’hàbitats

Alteració dels hàbitats
Alteració dels hàbitats i introducció d’espècies

Font: elaboració pròpia d’acord amb Amengual (1990), Mayol et al. (2000), Mejías i Amengual (2000), Pons (1991a, 1991b, 1991c i 1992),
Sáez i Rosselló (2001) i Viada (2006)
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Dissortadament, no es disposa
d’aquest document per a tots
els grups biològics, ja que no hi
ha ni especialistes ni informació
prou detallada de la major part
dels invertebrats terrestres, aquàtics o marins.

Quadre 4.12

Estat de conservació dels
principals grups d’espècies
silvestres de les Balears

262

139
Vegeu el programa de seguiment d’ocells comuns a <http://
www.gobmallorca.com/sac>.

140

Tanmateix, és important
recordar que les espècies que
componen la diversitat biològica
de les Balears són moltes més
que les reconegudes com a amenaçades.
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diversos estudis referits als vertebrats, tot i que
no sempre s’han fet amb la mateixa metodologia i criteris, palesen una tendència positiva
a la conservació. Aquest és el cas de les aus,
atès que, després de quatre anys de seguiment
quantitatiu,139 es considera que evolucionen
positivament respecte de la primera avaluació
realitzada (Mayol et al., 2003), afavorides pels
plans de protecció específics de les comunitats
d’espècies marines, aquàtiques i rapinyaires, i
per la protecció d’espais naturals, que en constitueixen les localitats més favorables.140
Encara que la problemàtica ambiental varia
enormement d’una zona a l’altra, les interaccions de l’ecosistema entre vegetació, fauna,
sòl, aigua i activitats humanes són avui més
fràgils que mai. La degradació de la coberta vegetativa no només condueix a la desaparició i
reducció de la diversitat de la flora i la fauna,
sinó que també en redueix l’efecte regulador del
règim de l’aigua, augmenta el desgast de la superfície, l’erosió del sòl i la desertització, alhora
que, conjuntament amb altres formes de pèrdua de sòl per a urbanització, construcció de
carreteres i aeroports, contribueix a la pèrdua
de productivitat estructural i biològica, salinització i saturació de l’aigua, entre d’altres.
Tanmateix, aquests efectes negatius no es poden generalitzar, atès que també hi ha exemples
d’aspectes positius del turisme en la recuperació
del patrimoni natural. Així, el canvi econòmic i
cultural associat al fet turístic ha contribuït considerablement a disminuir i a eliminar la persecució directa de moltes espècies (per ex., ous de
gavina o polls de virot), ha estès la sensibilitat
cap a qüestions ambientals –més escassa i tardana a les Balears que als països europeus emissors
de turisme– i ha afavorit la conservació dels recursos naturals. Així doncs, la protecció d’espais
naturals i la creació de figures de parcs naturals i
reserves marines en són un bon exemple.

Amb tot, no s’ha de deixar de banda que la dècada dels noranta va suposar per a les Balears
l’inici d’una llarga i accidentada trajectòria en
la protecció del medi natural. De llavors ençà
i des de les primeres competències i normatives aprovades pel Parlament de les Illes Balears,
l’urbanisme i l’ordenació del territori, el turisme i la protecció d’espais naturals han evolucionat de manera paral·lela (Mayol i Rayó, 1998;
Rullan, 1999). En aquest sentit, el debat històric
a propòsit de la declaració d’espais sotmesos a
règim de protecció –tal com es recull a l’exposició de motius de la Llei 5/2005, de 26 de maig,
per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO)–, s’ha desenvolupat en els
termes de diverses confrontacions, com ara
conservació versus desenvolupament urbanístic,
interès públic versus interès privat i gaudi públic
versus propietat privada, entre d’altres.
No gens menys, des de la creació del Parc natural de s’Albufera l’any 1988 –el primer espai
protegit de les Balears–, la superfície terrestre
protegida s’ha multiplicat gairebé per vuit. Les
Balears comptabilitzen actualment un total de
13.547 hectàrees de superfície protegida sota
les diferents figures d’espais naturals protegits recollits a la LECO, xifra que representa el
2,7% del territori. Així les coses, després de la
Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i
de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears (LEN), la conservació
dels espais naturals i les visites efectuades per
part de residents i turistes han adquirit una
significació especial. A més, si es consideren
altres figures de protecció que, com les àrees
naturals d’especial interès (ANEI) o les àrees
rurals d’interès paisatgístic (ARIP), redueixen
especialment l’impacte urbanístic sobre les
masses boscoses d’especial rellevància (alzinars, determinats pinars, savinars i garrigues),
la superfície protegida s’enfila fins al 38% del
territori insular (Blázquez et al., 2002). A hores
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d’ara, la declaració de la Serra de Tramuntana com a paratge natural i el corresponent Pla
d’ordenació dels recursos naturals (PORN),
com també els des Trenc-Salobrar de Campos
a Mallorca i els del Toro, s’Albufera de Fornells
i el Migjorn de Menorca, obren noves expectatives envers el creixement de la superfície terrestre protegida de les Balears.

Malgrats i la del Llevant de Mallorca –que va incloure l’àrea d’influència del Parc natural de la
Península de Llevant i la reserva marina d’àmbit
estatal de Cala Rajada–. Aquestes noves àrees
marines protegides, juntament amb el Parc
nacional de Cabrera, representen el 63,7% del
total de l’extensió marina protegida a la Mediterrània espanyola (Goñi i Coll, 2003).

En la mateixa línia, l’establiment i la protecció
de les reserves marines a través de la designació d’àrees marines protegies (AMP) constitueix
una iniciativa pionera a l’Estat amb repercussions especialment rellevants tant en termes
de l’abast de la superfície protegida com de les
figures de protecció i la implicació del sector
pesquer. Val a dir que abans de la seva implantació, l’any 1991, no hi havia cap zona marina
sota l’aplicació d’una normativa específica per
a la gestió dels recursos, més enllà de la normativa pesquera general de la comunitat autònoma. Les AMP corresponen, doncs, a extensions
del medi marí –litoral o infralitoral– emparades
per tota una sèrie de mesures relatives a la seva
conservació, tant pel que fa a la diversitat com
a la producció biològica, les quals, l’any 2007
han arribat a sumar un total de 58.240 hectàrees. Paral·lelament, la declaració del Parc
nacional de Cabrera, l’abril de 1991, va suposar el trencament d’una tradició òrfena en protecció marina. De llavors ençà, la sensibilització
de la societat civil i del sector pesquer artesà
va créixer d’una manera notable i va motivar
la protecció dels recursos pesquers a través del
Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels
recursos marins. Dos anys després, el 1999, es
varen crear les tres primeres reserves marines
gestionades directament per l’Administració
autonòmica: la Reserva marina de la Badia de
Palma, la Reserva marina dels Freus d’Eivissa
i Formentera i la Reserva marina del Nord de
Menorca. Posteriorment, s’hi varen afegir les
del Migjorn de Mallorca, l’illa del Toro, les illes

Sigui el que sigui, tant els espais naturals protegits com les reserves marines no s’han d’entendre només com a eines per a la conservació del
patrimoni natural, sinó també com a elements
que faciliten la resolució de conflictes i que permeten la utilització dels múltiples recursos que
ofereixen el medi terrestre i el medi marí. En termes ecològics, les àrees protegides es consideren una pedra angular de l’ordenació territorial,
atesa la important contribució que realitzen a
la conservació de la biodiversitat in situ (Davey,
1998), la protecció de la vida silvestre, el manteniment dels serveis ecològics (proveïment
d’aigua, control d’inundacions, reforçament de
les barreres naturals contra l’erosió dels sòls,
mitigació dels efectes del canvi climàtic, etc.)
i la defensa de determinats atributs naturals i
culturals (IUCN, 1998 i 2000).
És important destacar, doncs, que l’objectiu
fonamental de la gestió dels parcs naturals i
d’altres tipus de reserves rau en la conservació i
protecció dels hàbitats naturals i dels recursos
biofísics localitzats en llocs singulars o únics,
els quals solen ser especialment vulnerables
o tenen un valor ecològic especial (Carlson i
Godfrey, 1989). Precisament, aquest fet explica que, des d’una perspectiva convencional, la
protecció d’aquests espais s’hagi caracteritzat
sovint per la prohibició genèrica de les activitats humanes –el turisme inclòs–, en un intent
d’evitar impactes significatius sobre la biodiversitat, el paisatge i l’estructura dels ecosistemes
(Alcover et al., 2003).
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Mapa 4.7

Espais naturals protegits
i reserves marines de les
Balears

Parc nacional
Reserva marina
Parc natural
Reserva natural
Monument natural
Parc natural / Reserva marina

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Conselleria de Medi Ambient i de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears

Q u a r ta pa r t. C o n d i c i o n a n ts a m i tj à i a lla rg t e r m i n i

No obstant això, durant els darrers anys, l’augment de la demanda de recreació a l’aire lliure,
en general, i l’interès per la vida silvestre, en particular, motivats, entre altres factors, per l’augment de la renda als països emissors de turisme,
el descens de les tarifes aèries i una major consciència pública envers la conservació de la naturalesa (Brown, 1984), han afegit un nou argument per a la conservació dels espais naturals:
l’interès que desperten per al turisme i els beneficis que proporcionen en termes recreatius palesen que els espais naturals i les reserves marines són subjectes actius i que esdevenen factors
d’atracció de primer ordre de la demanda turística (Deng et al., 2002), amb capacitat per atreure
o allunyar determinats segments de mercat.
A les Balears, la importància dels espais naturals en l’oferta turística es nota clarament a
través de la senda creixent traçada pel nombre
de visitants i la seva distribució al llarg de l’any
natural. En aquest sentit, l’any 2006, els parcs
naturals de les illes varen acollir un volum de
133.188 visitants.141 Concretament, s’Albufera
de Mallorca, que és l’espai que disposa del
registre amb més historicitat, ha acumulat un
augment del nombre de visitants del 81,9% des
de 1990, fins a assolir una xifra de 64.037 visitants, la major part dels quals es concentra entre els mesos de juny i setembre, que es corresponen amb la temporada alta turística (40,7%
vs 34,4%, 1990). Aquest escenari, que no coincideix amb el període d’observació d’ocells
–activitat naturalista principal a les zones humides–, s’articula com un indicador indirecte
de la importància creixent dels espais naturals
com a recurs turístic.
Paral·lelament, la importància de les activitats
de lleure duites a terme per turistes i residents
en els espais que responen a la catalogació
d’ANEI –com és el cas de la Punta de n’Amer, a
cavall de dos enclavaments turístics importants

(sa Coma i Cala Millor), i sa Calobra– queda
palesa amb el seguiment de les puntes diàries
d’ús, que en temporada alta arriben als 1.048
i als 1.925 usuaris, respectivament (Amer i
Bergas, 2006; Blázquez, 2002). D’altra banda,
Roig (2003b) i Mas i Blázquez (2005) han quantificat les puntes d’ús diari de les platges ubicades
en espais declarats ANEI (es Trenc, 4.997 usuaris) i a les àrees de delimitació dels parcs naturals (Comú de Muro, 15.220 usuaris), com
també a determinades contrades de Menorca
(Son Bou, 4.520 usuaris) i de les Pitiüses (platja d’en Bossa, 4.520 usuaris; platja de Migjorn,
2.076 usuaris). Així mateix, el Consell de Mallorca quantifica en 326 el nombre d’usuaris diaris
del sector central de la ruta de pedra en sec,142 el
27,1% dels quals són de nacionalitat estrangera
–principalment alemanya (17,5%)– i el 5,1% són
espanyols no residents a les illes.
El medi marí, per la seva banda, també acusa
l’efecte de les activitats recreatives. Així les coses, la implementació de fondeigs regulats a les
AMP que ho permetien constitueix una de les
primeres accions duites a termes amb vista a la
conservació de les praderies de posidònia oceànica. La demanda d’aquest equipament, disponible des de 2006, ha experimentat un increment anual del 89,2%, fins a abastar un total de
13.330 embarcacions (vs 7.045, 2006). Val a dir
que el 59,8% de les reserves dels fondeigs han
estat sol·licitades per ciutadans estrangers.
Tot plegat posa en relleu que l’activitat turística pot, i així ho ha fet en alguns indrets, contribuir a la revaloració i a la conservació dels
recursos naturals i socioculturals, al mateix
temps que la seva protecció té un paper cabdal
en la imatge de la destinació i en el disseny de
les estratègies per al desenvolupament d’iniciatives d’ecoturisme,143 turisme esportiu i turisme
nàutic, entre altres modalitats (Díaz i Torres,
2006). És suficient revisar els fullets publicita-
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Aquesta xifra fa referència al
nombre de visitants registrat
als parcs naturals de s’Albufera,
Mondragó, sa Dragonera, s’Albufera des Grau i el Parc de Llevant,
per bé que, malgrat que el còmput de visites es dugui a terme a
través de mitjans automatitzats,
s’ha d’interpretar com una magnitud mínima.
142

La ruta de pedra en sec agrupa diferents itineraris de llarg
recorregut que tenen per objecte
facilitar el gaudi del medi natural, la conservació del patrimoni
etnològic (camins, marges i altres
construccions de pedra en sec),
a la vegada que persegueixen
revitalitzar l’economia dels municipis per on discorren, sempre
a través d’activitats respectuoses
amb el medi ambient. El senderisme ajuda a recuperar elements
patrimonials lligats a les rutes;
potencia nous productes turístics
i una nova oferta d’oci per als
residents i turistes; contribueix
a promocionar la gastronomia i
l’artesania de la zona i, en conseqüència, a recuperar les activitats
agràries i els oficis tradicionals,
i afavoreix la creació d’empreses
locals, etc. Val a dir que, si bé
s’han duit a terme recomptes
d’usuaris durant els anys 2005 i
2006, el període comprès entre
els mesos de juny i setembre ha
quedat exclòs de l’estudi.
143

El terme ecoturisme fa referència a totes aquelles activitats
turístiques que depenen de l’ús de
recursos naturals que encara mantenen els seus atributs primigenis o
que no han experimentat desenvolupaments urbanístics importants.
Els paisatges, les grans vistes, el
relleu, la vegetació, la fauna o el
patrimoni cultural són alguns
dels elements més característics
(Ceballos-Larcuráin, 1996).
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A tall d’exemple, les pàgines web
publicades per l’IBATUR (<www.
illesbalears.es> i <www.visitbalears.
com>) dediquen sengles apartats
als espais naturals i a les reserves
marines amb enllaços específics i
descripcions de cadascuna de les
localitats, esports nàutics i lloguer
d’amarratges que incideixen directament en el gaudi de les reserves
marines. En el cas concret de Mallorca (<www.infomallorca.net>) són
nombrosos els recursos d’itineraris
i excursions a diferents espais naturals de l’illa (Serra de Tramuntana,
Parc de Llevant, Cabrera, etc.), com
també ho són a les pàgines del
Consell Insular de Menorca (<www.
emenorca.org>), amb una atenció
especial a la condició de Reserva
de la Biosfera, i del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera (<www.
ibiza.travel>), on es reconeix que els
recursos naturals són l’atracció més
important d’Eivissa.
145

Encara que no hi ha estadístiques fiables ni del nombre ni de les
estades generades pels ornitoturistes, és ben conegut que aquest tipus
de visitants són quantitativament
importants a determinades destinacions (principalment al Port de
Pollença, on fa anys que s’avaluaren
prop de 50.000 estades primaverals).
Cal assenyalar, en aquest aspecte,
l’oferta innovadora promoguda pel
Govern de les Illes Balears a través
de la xarxa (<www.ausdebalears.org>)
per promocionar el turisme ornitològic des d’un vessant participatiu.
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En el cas de les Balears, s’ha
inventariat la introducció de desenes d’espècies invasores, com són la
formiga argentina –que extermina
altres insectes i té una gran capacitat de proliferar en l’entorn humà–,
la vinagrella –que degrada conreus
i pastures–, el bàlsam –un vegetal
sud-africà que competeix amb èxit
amb la flora litoral i amenaça directament diversos endemismes–, el
coatí –un mamífer carnívor sudamericà que ha començat a criar al
Raiguer–, la cotorra argentina, etc.
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A les Balears, Riera (2000) estima
en 138 milions d’euros el valor d’ús
recreatiu que obtenen els turistes de
la visita a un conjunt d’àrees naturals del litoral mallorquí.
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ris de l’oferta turística balear o els portals web
disponibles144 per confirmar que la biodiversitat
i la geodiversitat són un dels arguments més
invocats a nivell promocional de la destinació,
tot i que amb grans diferències segons les localitats. Concretament, la qualitat del paisatge
litoral és l’argument més utilitzat, per la qual
cosa es prioritzen les panoràmiques menys
transformades, però també es mostren els paisatges cultivats, la flora, la fauna i, de manera
especialment creixent, els atractius submarins.

volupar altres funcions tan rellevants a les àrees
protegides com la investigació, la divulgació i
la conscienciació ambiental. En aquest sentit,
són molts els autors que defensen la utilització
de tarifes d’entrada amb la finalitat de capturar tant els beneficis que obtenen els usuaris
dels serveis recreatius oferts per les àrees protegides147 com d’augmentar el finançament i
garantir-ne la multifuncionalitat (Moran, 1994;
White i Lovett, 1999; Eckton, 2003; Mmopelwa
et al., 2007; Sattout et al., 2007).

No obstant això, encara que existeixen diverses
dimensions de la recreació en el espais naturals i les reserves marines (senderisme, busseig,
observació de les aus,145 gaudi de la biodiversitat, fotografia, aprenentatge i educació, etc.),
la major afluència de visitants ha afegit a la ja
coneguda vulnerabilitat d’aquestes àrees un
nou conjunt de problemes relacionats amb la
congestió, els disturbis de la flora i la fauna,
l’exhumació d’arrels d’arbres (Blázquez, 1996),
l’abocament de fems i derivats del petroli
(Balaguer et al., 2006), la pesca i la caça furtives, la pèrdua de biodiversitat, la denudació del
sòl i dels cossos dunars, la degradació i fragmentació dels hàbitats i la introducció de noves
espècies,146 entre altres qüestions.

I és que a la pràctica, les àrees naturals protegides s’enfronten a fortes pressions econòmiques
a causa de la demanda d’ús –especialment turisticorecreatiu–, el cost d’oportunitat de la
terra –atès que prohibeixen o restringeixen severament el desenvolupament urbà– i la limitada disponibilitat de finançament del sector públic per a la conservació que, juntament amb
altres qüestions específiques relacionades amb
les condicions d’accés, disseny i administració
de llicències, l’excés de demanda i els nivells de
satisfacció dels visitants, obliguen a avançar en
la definició de fórmules que compatibilitzin la
conservació i el desenvolupament mitjançant
un ús intel·ligent dels recursos naturals.

Tanmateix, moltes vegades la causa del deteriorament no és tant la utilització turística com la
falta de mitjans materials i humans necessaris
per garantir l’objectiu fonamental de la gestió
dels espais naturals i altres tipus de reserves:
la conservació i protecció. Així doncs, una distribució de l’espai ben reglamentada d’acord
amb les característiques de l’ecosistema i de les
activitats i una obertura controlada d’aquestes
àrees no només pot fer que el turisme (convencional, científic, escolar, etc.) contribuesqui a
la seva conservació, sinó també a l’obtenció
d’ingressos addicionals que, juntament amb les
assignacions pressupostàries, permetin desen-

En aquest context, sembla clar que, des d’una
perspectiva de gestió, és necessari considerar
tot un rang de factors socials (educació, recreació, etc.), econòmics (objectius de desenvolupament de la comunitat, atur, etc.), científics
(resiliència, etc.) i ecològics (biodiversitat, paisatge, capacitat de carrega, etc.) que facilitin la
presa de decisions pública i privada en matèria
de conservació i preservació de la biodiversitat
i que, alhora, permetin demostrar que aquesta
pot ser una opció econòmicament, socialment i
ambientalment viable.
La concepció dels recursos naturals com un
jaciment inesgotable del qual es pot obtenir a
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curt termini un màxim benefici a un cost reduït, com també aquella altra que considera les
àrees naturals improductives i amb poc valor,
constitueixen una visió més específica d’un país
en vies de desenvolupament que no pas d’una
societat madura i moderna, sobretot quan el
deteriorament de la biodiversitat posa en perill
la viabilitat del turisme a llarg termini. Consegüentment, el problema no rau en la desqualificació o defensa a ultrança del turisme, sinó en
l’elecció del model o estratègia de desenvolupament turístic adient per a cada cas concret.
Les Balears, hereves del patrimoni cultural i
natural conreat segles enrere, pateixen a hores
d’ara les conseqüències d’un desenvolupament
desenfrenat. Més degradació dels recursos naturals i dels atractius malbaratarà la font de riquesa més important de les illes i neutralitzarà
l’oportunitat d’articular un desenvolupament
turístic raonable amb el medi ambient. Aquest
és, sens dubte, el condicionant més important
del desenvolupament futur a mitjà i a llarg termini. Una de les recomanacions més fermes
d’aquest llibre blanc incideix en la necessitat
de prendre mesures per protegir el patrimoni
natural (flora, fauna, medi natural, paisatge)
i garantir, alhora, que qualsevol projecte de
desenvolupament industrial, urbà, turístic o
públic s’adapti a les limitacions d’un pla d’ús
integrat de la costa, tant per la banda marítima
com per la terrestre. És un deure imperatiu que
s’apliquin normes més rigoroses que les actuals si es volen evitar conseqüències irreversibles
sobre els ecosistemes i la biodiversitat, tant en
termes d’espècies, hàbitats naturals o seminaturals, ecosistemes i paisatges.
4.2.3.5. Congestió
Un dels impactes (o externalitats negatives, en
termes econòmics) més importants que deriva
de l’activitat turística és la congestió. En molts

de casos, la saturació de l’equipament urbà i de
l’ocupació del sòl, així com la congestió de les
infraestructures de transport i dels espais naturals impliquen indubtablement una pèrdua
de la qualitat ambiental –contaminació, degradació, etc.–. D’aquesta manera, la congestió, juntament amb altres atributs de l’entorn
que defineixen i diferencien el producte turístic
i les unitats empresarials (Pigram, 1980), afecta significativament la imatge de la destinació
i, en darrera instància, assumeix un paper fonamental en la pèrdua de rendibilitat privada
i social del sector i la seva competitivitat (De
Rus i León, 1997; Hassan, 2000; Mihalic, 2000;
Dwyer i Kim, 2003).
En general, la literatura identifica nivells creixents de congestió amb l’estadi d’estancament
d’una destinació, tal com proposa la teoria del
cicle de vida de l’àrea turística (Butler, 1980).
Així, autors com Tooman (1997) o Buhalis
(2000) coincideixen a assenyalar la congestió
com el símptoma més destacat de la fase de
maduresa, en què una destinació arriba al màxim nivell de visitants i supera la capacitat de
càrrega de molts de factors rellevants. De fet,
s’accepta que la congestió de les àrees urbanes
o naturals d’ús intensiu turístic produeix pertorbacions en el medi i una minva de la qualitat
i dels nivells de satisfacció de l’experiència turística que, a la llarga, deriva en una pèrdua de visitants en favor d’altres destinacions emergents,
menys congestionades i que ofereixen atractius
naturals i culturals més ben conservats.
I és que cal no oblidar que els turistes es desplacen a les destinacions per consumir serveis
produïts per l’entorn natural i cultural –clima,
platges, espais naturals, museus o ciutats històriques–. En general, aquests elements són, la
gran majoria, béns quasi públics, ja que compleixen amb les característiques genèriques
de no-rivalitat i no-exclusió. En efecte, alguns
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148
La literatura especialitzada
s’hi refereix com a local common
pool resources.
149

La demanda dels serveis del
medi natural no és només de
caràcter recreatiu sinó que també
s’estableix una demanda urbanística. En determinats casos, l’ús del
medi natural i rural amb finalitat
turisticoresidencial sota la forma
de segones (o primeres) residències de la població local o d’apartaments per a turistes, sempre
que no hi hagi congestió, genera
algun tipus de bé col·lectiu, per
exemple la millora de les comunicacions i telecomunicacions o la
generació d’un mercat de turisme
que reporta rendes a la pagesia. És
una manera d’internalitzar en el
mercat les externalitats positives,
en termes de manteniment del
paisatge, que la pagesia genera a
partir de les activitats de producció de productes agrícoles. No
obstant això, en cas de congestió,
poden aparèixer conflictes entre
usos i usuaris.

150

Respecte d’aquesta qüestió,
consultau l’epígraf 4.2.3.4. Biodiversitat, espais naturals i reserves
marines.
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d’aquests recursos no presenten congestió en el
consum –és a dir, el fet que uns els consumesquin no en disminueix la quantitat disponible
per als altres– i el cost marginal d’un usuari
addicional és pràcticament zero sinó nul; així
mateix, existeix gratuïtat en l’accés, per la qual
cosa es compleix estrictament la característica
de consum no excloent. Aquest és, per exemple,
el cas del clima. Tanmateix, en general, per a
aquells recursos d’ús compartit que estan limitats espacialment,148 el nombre d’usuaris, quan
s’ha arribat a un determinat nivell, esdevé rellevant, atès que, en absència de regulació, la
característica de lliure accés deriva en congestió
–o, per exemple, en increments de la densitat
residencial– i, finalment, en la sobreexplotació i
degradació del recurs.
Juntament amb els impactes ambientals, la
congestió resulta, des del punt de vista social,
una assignació ineficient dels serveis produïts
per l’entorn natural. L’existència de congestió
disminueix la utilitat o satisfacció d’altres individus (residents o turistes) que consumeixen els
serveis que proporciona el patrimoni natural
i, fins i tot, minva la capacitat productiva dels
béns privats –allotjament, restauració, transport, etc.–, fet que pot conduir a conflictes entre la societat local i els turistes i obliga a cercar mecanisme de gestió col·lectiva (Seabright,
1993; Briassoulis, 2002).
A les Balears, els problemes de congestió constitueixen un dels principals costos externs percebuts per residents i turistes (Aguiló i Rosselló,
2005), tal com succeeix a altres destinacions
turístiques (Lindberg i Jonson, 1997; Lindberg
et al., 2001). La causa de la congestió respon
tant a l’augment continu del nombre de turistes
que any rere any visiten l’arxipèlag com a la utilitat marginal creixent que obtenen els turistes
de la recreació a l’aire lliure. No en va, el medi
natural, i especialment les àrees protegides de

les Balears, suporten una demanda creixent de
serveis turisticorecreatius,149 els quals es concreten, principalment, en un augment de l’accés
motoritzat i en la realització d’activitats de tipus esportiu (com el senderisme, la pesca i la
bicicleta tot terreny).150 Així, no ha de sobtar
que moltes de les platges de les Balears, associades a espais naturals amb alguna figura de
protecció, presentin índexs de saturació una,
dues i tres vegades superiors a la capacitat de
càrrega prevista pel Servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient, pels indicadors dels
Plans d’ordenació de l’oferta turística (POOT)
o dels Plans d’ordenació dels recursos naturals
(PORN) de cadascuna de les àrees protegides.
En aquest sentit, tant Roig i Comas (2005) –a
partir de l’anàlisi de 325 platges de les Balears–, com Mas i Blázquez (2005) –sobre la base
de les 18 platges més representatives del medi
urbà i natural de l’arxipèlag–, conclouen que el
grau de saturació respecte a les potencialitats
dels espais és significatiu. Tanmateix la percepció quant a la pèrdua de qualitat és relativa i
depèn del tipus de platja i les característiques
sociològiques del usuaris, especialment pel que
fa a les diferències entre platges urbanes i platges naturals (Roig, 2003a). Si per a les platges
urbanes l’òptim se situa en 7,5 metres quadrats
per usuari, la meitat superen actualment la seva
capacitat de càrrega en un 47,8%, mentre que
les platges no associades a nuclis urbans assoleixen valors de saturació que d’uns estudis a
uns altres oscil·len entre el 61% i el 122% de la
seva capacitat, amb puntes màximes que varien
entre el 177% i el 354%.
En alguns casos, la congestió de les àrees urbanes o naturals d’ús intensiu turístic pot augmentar fàcilment ja que els usuaris poden considerar les seves activitats com a ‘béns de relació’ (Uhlaner, 1989) i valorar positivament els
‘efectes multitud’ (De-Serpa i Faith, 1996), és a
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dir, el consum conjunt i en públic en el mateix
lloc i al mateix temps. Algunes activitats turístiques presenten aquestes característiques: com
més elevat és el nombre de participants consumint el mateix bé o servei, més s’incrementa la
utilitat individual.151 Tanmateix, existeix un punt
a partir del qual un usuari addicional comença
a disminuir la utilitat individual dels membres
del grup. En aquest cas, es parla de congestió,
i el recurs col·lectiu es converteix en un mal col·
lectiu, atesa la manca de mecanismes de fixació
d’una dimensió òptima per a la seva provisió.
En aquest sentit, els treballs que consideren la
percepció de la qualitat ambiental o el grau de
gaudi de l’usuari d’acord amb la saturació de
l’espai constaten per a les platges de les Balears
un increment de la insatisfacció, o un descens
del rendiment recreatiu de la platja, d’entre el
40% i el 63% (Blázquez, 1996; Roig, 2003b).
A més, altres estudis han constatat que les
platges ubicades en espais naturals estan sotmeses a una major freqüentació d’embarcacions d’esbarjo que no pas d’altres. De fet, a
Menorca, cales de dimensions modestes, com
Cala Mitjana, Cala Galdana i Trebalúger, arriben a experimentar concentracions superiors a
les trenta embarcacions, fet que duu associat,
automàticament, un descens en la percepció
del rendiment recreatiu del 20%, que s’afegeix
a la percepció negativa associada a la congestió
dels usuaris de la platja (Roig, 2003b).
La presència de congestió es tradueix, doncs, en
una pèrdua de benestar de l’experiència recreativa, que es pot mesurar en termes d’un major
temps d’espera per accedir a l’espai (Wanhill,
1980) o en termes d’una major disposició a pagar per evitar situacions de congestió (Fisher i
Krutilla, 1972). Així, encara que els serveis recreatius que proporcionen les àrees naturals
presenten la característica de no-rivalitat en el
consum, en alguns casos és possible tant tècni-

cament com econòmicament l’exclusió, mitjançant l’establiment d’un preu d’entrada o d’ús
i, a vegades, mitjançant una limitació qualitativa o quantitativa (nombre màxim de visitants
diaris). En aquest sentit, per exemple, algunes
platges (com Macarella i Macarelleta a Menorca) han regulat l’accés motoritzat en un intent
d’assegurar la satisfacció a l’usuari –turista o
resident–, desincentivar determinades activitats
poc adequades per a la conservació del medi
(depredadors, accés motoritzat, risc d’incendi, etc.) i garantir, així, la qualitat ambiental
i les funcions ecològiques que desenvolupen
aquests ecosistemes en la preservació del sòl de
l’erosió, la regulació de les aigües de pluja, la
protecció animal i vegetal, la depuració atmosfèrica, el control dels cicles d’òxid de carboni i
la regulació tèrmica, etc.
Més enllà de la congestió de les àrees naturals,
el fet que gran part de la demanda turística es
concreti en l’accés motoritzat a l’àmbit natural152 i que la pauta de consum generalitzada sigui visitar més d’un espai durant l’estada (Riera,
2000), provoca també la congestió de la xarxa
viària (Palmer, 2004). En aquest cas, el cost
econòmic de la congestió s’evidencia per mitjà
de l’increment del temps emprat en el trajecte
i, paral·lelament, en l’augment de les despeses
operatives –combustible, manteniment del vehicle, etc.–, per bé que aquestes representen,
en general, una proporció petita (HLG, 1999).
Així, cal tenir present que la introducció d’un
nou vehicle a la xarxa no es tradueix, únicament,
en l’increment dels costos mitjans individuals,
sinó que, com a conseqüència de la congestió,
s’incrementen els costos mitjans de tots els usuaris del sistema –residents o turistes–, fet que
deriva en costos marginals creixents, en termes
de pèrdues incrementals de temps. D’aquesta
manera, el cost marginal social, representatiu
de l’increment de cost que suporten els conductors, és superior al cost marginal de l’indivi-
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151
Aquest sembla el comportament dels turistes a la cerca d’espais, platges o equipaments massificats, atès els índexs d’ocupació
que presenten alguns d’aquests
recursos. Comportament que
naturalment no es dóna, per
exemple, entre els ecoturistes, el
turisme de natura, etc.

152

El fort increment de la circulació de vehicles motoritzats
durant els últims anys ha comportat un augment considerable
de la pressió humana sobre els
espais naturals. La potència i la
maniobrabilitat dels vehicles i,
per altra banda, el progressiu
accés de la població fins a llocs
on habiten espècies animals i
comunitats vegetals d’interès natural, constitueixen una amenaça
que, a vegades, posa en perill el
manteniment de l’equilibri ecològic i la conservació dels sistemes
naturals i afecta negativament
els drets i la qualitat de vida de la
població rural.

270

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

Mapa 4.8

Evolució de la intensitat
mitjana diària a la xarxa
viària de Mallorca,
1985-2005
IMD (vehicles / dia)
0 - 500
501 - 1.000
1.001 - 2.000
2.001 - 4.000
4.001 - 8.000
8.001 - 12.000
12.001 - 16.000
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* Dades expressades en nombre de vehicles per dia
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades del Consell Insular de Mallorca i del Govern de les Illes Balears
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du que s’incorpora, i la diferència d’ambdós és
el cost marginal de congestió.
En termes agregats, l’expansió palesada durant
la darrera dècada per la càrrega demogràfica
real ha derivat en una demanda creixent de vehicles que s’ha traduït en un augment acumulat
del 37,3% del parc de vehicles regional. No és
estrany, doncs, que les Balears encapçalin el
rànquing de vehicles per càpita, amb una ràtio
mitjana de 832 vehicles per cada mil habitants
(vs 638, Espanya), xifra que se situa part damunt d’altres comunitats autònomes amb una
clara orientació turística (Girona, 820; Tenerife, 719; Las Palmas, 663; València, 665). Així
mateix, val a dir que, segons les dades de la Direcció General de Trànsit, entitat encarregada
de centralitzar els registres informatitzats, les
matriculacions de vehicles de lloguer efectuades l’any 2006 a la comunitat balear suposen
aproximadament el 35% del volum total de matriculacions i, concretament, el 45% de les referides a turismes. En aquest sentit, Palmer et al.
(2007) constaten la contribució que l’accés a la
xarxa dels cotxes de lloguer efectua en termes
de congestió. I és que més de 50.000 vehicles153
formen part de l’estoc que les empreses de lloguer posen a l’aparador durant l’època estival
per tal de respondre a les demandes de mobilitat dels turistes.
La congestió de la xarxa viària és conseqüència
del desequilibri existent entre el flux de vehicles i
la capacitat de la xarxa, que ve determinada per
les seves pròpies característiques –tipologia de
la via, pendent, sinuositat, etc.–. Així, a mesura que accedeixen vehicles a la xarxa, la relació
existent entre la velocitat mitjana i la densitat
del trànsit (speed-flow) mostra com es va reduint
la velocitat mitjana. D’aquesta manera, considerant la intensitat mitjana diària (IMD) de les
estacions d’aforament que el Consell Insular de
Mallorca i el Ministeri de Foment tenen instal·
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lades a la xarxa viària, s’observa que durant
l’època estival l’increment de l’activitat econòmica –amb un major nombre d’operacions de
repartiment– i l’augment de la mobilitat turística, accentuen els nivells de saturació en nombrosos trams, especialment els que transcorren
al voltant dels nuclis turístics i les zones naturals
del litoral.154 No en va, la IMD, que l’any 2006
s’ha situat en 9.661 vehicles per dia, ha estat superada amb escreix pels municipis turístics, mentre que els municipis d’interior se situen clarament per sota (per ex, Sineu, 5.687 vehicles/dia;
Maria de la Salut, 3.107 vehicles/dia).
Així, les estacions d’aforament d’Andratx
(22.612 vehicles/dia) i Peguera (23.552 vehicles/dia) constitueixen una clara mostra de la
contribució dels fluxos turístics a la congestió de
la xarxa viària, com també els registres del nord
de l’illa (Pollença, 17.075; Alcúdia, 13.771), la
zona de Tramuntana (Port de Sóller, 14.024)
i altres indrets com Cala Rajada (14.978 vehicles/dia) i Felanitx (12.605 vehicles/dia).
Tanmateix, no s’ha de perdre de vista que, tot
i que un augment de la IMD suposa, en general, un deteriorament de la qualitat del servei i,
per tant, un major nivell de congestió, l’impacte
final depèn tant del tipus de carretera considerada com de l’ús que se’n faci. Així, a les vies
que s’allunyen d’autopistes, autovies i carreteres principals, l’augment puntual del volum de
trànsit té un impacte més que proporcional en
termes de congestió. Aquest fet afecta especialment determinades carreteres secundàries que
transcorren a l’entorn de platges i espais naturals del litoral mallorquí.155
Paral·lelament, el municipi palmesà i, fonamentalment, les vies que el circumval·len palesen
elevats problemes de congestió que són independents de l’època de l’any analitzada, per bé
que, com a la resta de l’illa, s’accentuen sobre

153

Dades proporcionades per
l’AEVAB.

154
A més dels cotxes, el cert és
que un element important de la
congestió és el que es deriva de la
circulació de vehicles pesats, que
tot i que només representen un
6,9% del total de la IMD alenteixen significativament la velocitat
mitjana del conjunt d’usuaris.

155

Per a una consulta més detallada, vegeu Palmer (2004).
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manera durant el tercer trimestre de l’any, que
coincideix amb el període de temporada turística alta. I és que l’estacionalitat de l’activitat
turística afegeix nous ingredients al trànsit, ja
per si mateix suficientment saturat. Així, l’autopista Ma-1, que enllaça amb la Ma-20 –via
que circumval·la la ciutat– i serveix d’entrada
als nuclis del ponent mallorquí, com ara Calvià
i Andratx, presenta un nivell d’IMD molt superior a la mitjana, amb un registre anual mitjà
de 35.270 vehicles/dia, que s’incrementa sobre
manera durant l’estiu, atesa la multitud de nuclis turístics que l’envolten –Cala Major, Palmanova, Magaluf, Peguera, Santa Ponça i el Port
d’Andratx–, fins a assolir els 40.367 vehicles/dia
(vs 31.242, hivern).
Sens dubte, emperò, el canvi més substancial en
matèria d’IMD, com a conseqüència de l’activitat turística, l’experimenta la ronda de llevant,
la qual, a través de l’autovia Ma-19, serveix
d’entrada als vehicles procedents del Coll d’en
Rabassa i Can Pastilla –ambdues localitats del

municipi palmesà– i de s’Arenal, Llucmajor,
Campos i Santanyi. Així, es comprova que la
IMD oscil·la entre els 49.991 vehicles/dia del primer trimestre i els 64.310 del tercer. Finalment,
la zona nord de la capital, que serveix d’entrada
–mitjançant l’autopista Ma-13– a bona part del
trànsit provinent del pla de Mallorca, és la que
presenta menys diferències entre el trànsit registrat a l’estiu (24.892 vehicles/dia) i a l’hivern
(22.787 vehicles/dia), símptoma inequívoc de
la naturalesa menys turística dels municipis que
utilitzen aquesta via d’entrada.
Aquesta situació es veu complementada per
l’ús intensiu de l’automòbil per part dels residents, fet que contribueix també a la saturació
massiva que palesen les carreteres de l’arxipèlag. En són una bona prova, d’aquesta realitat,
els diferencials setmanals de la IMD observats
entre els dies laborables i els caps de setmana
a les tres vies d’entrada a la capital. En aquest
sentit, els registres de la IMD referits als dies
feiners superen, en termes generals, prop d’un

Gràfic 4.24

Evolució trimestral
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30% els del cap de setmana, situació que és
especialment remarcable a l’entrada nord
(38%) per tal com posa de manifest una major concentració de desplaçaments a la capital
per motius de treball procedents del corredor
Palma-Alcúdia.
Més enllà del descens de la velocitat mitjana
del conjunt d’usuaris (residents i turistes) i de
l’augment del temps de desplaçament, la congestió duu associat un augment de la sinistralitat i de contaminació acústica i atmosfèrica. En
aquest sentit, la declaració de Berguen de 1990
identifica clarament el sector del transport com
a responsable, entre d’altres, dels problemes
de contaminació acústica i, principalment, de
l’emissió excessiva de gasos d’efecte d’hivernacle. Segons les dades de la Direcció General de
Canvi Climàtic i Educació Ambiental, el sector
del transport terrestre de les Balears va emetre
un total de 2.161,5 quilotones equivalents de
diòxid de carboni, amb la qual cosa se situa just
per darrera de l’emissió realitzada per les centrals tèrmiques de generació elèctrica (4.724 kt
eq. de CO2) i contribueix de manera significativa a l’escalfament global.
Amb tot, la congestió, tot i la notable influència
que té en la qualitat ambiental i en l’experiència
del visitant, avui dia encara no s’ha reconegut
convenientment com a condicionant a mitjà
i a llarg termini de la indústria turística i, per
tant, la seva regulació no és en l’actualitat socialment òptima. En general, el manteniment de
la qualitat de l’entorn urbà i natural –els drets
dels quals es troben feblement definits– depèn
tant de la inversió privada i pública com dels
mecanismes de la regulació, fet que justifica
àmpliament la intervenció pública, sia a través
de normes reguladores de compliment obligat,
a través d’instruments impositius correctors
vinculats directament o indirectament a l’ús
del vehicle (Palmer i Riera, 2005) o a la visita

d’espais naturals congestionats (Alpízar, 2006;
Eagles et al., 2002; Laarman i Gregersen, 1996). 156
Sigui quina sigui l’opció escollida, a més d’una
reducció dels costos de gestió mitjançant una
millora tecnològica que faci factible l’exclusió
des del punt de vista econòmic, és necessari que
existesqui una bona especificació dels drets de
propietat, siguin de titularitat privada, pública
o comunal. I és que l’especificació dels drets de
propietat i les possibilitats d’exclusió són elements claus per a la revelació de les preferències
dels residents i turistes i la consecució de nivells
de producció eficients.
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156
Entre els gravàmens vinculats
indirectament a l’ús de l’espai
congestionat, destaquen els
impostos sobre combustibles,
que graven l’ús del vehicle, així
com els impostos de circulació i
matriculació, que graven la propietat del vehicle, i els tributs sobre
l’aparcament, que graven l’ús
d’espais destinats a l’estacionament. Entre els mètodes directes
destaca l’aplicació de llicències
per circular per espais congestionats (Area Licensing Scheme),
els peatges per accedir a zones
congestionades (Cordon Tolls) i la
tarifació electrònica (Electronic
Road Pricing).

4.2.4. Paisatge i canvi territorial
El concepte de paisatge, des de la concepció
clàssica que el considerava un simple rerefons
estètic de l’activitat humana fins a la tendència
actual que el defineix com un recurs ambiental,
ha anat adquirint cada vegada més importància i s’ha erigit en un valor global per a qualsevol destinació turística, independentment del
perfil socioeconòmic de la demanda.
En aquest sentit, molts són els autors que subratllen la contribució del paisatge a la qualificació, diversificació i millora de les destinacions turístiques (Nogué, 1989; Bardolet, 1995;
Monfort, 1999). I és que el paisatge, com a manifestació externa dels processos que tenen lloc
sobre el territori, constitueix un recurs imprescindible per sustentar el turisme, en la seva dimensió més àmplia, i garantir-ne la continuïtat
a mitjà i a llarg termini. Només cal pensar que,
a les Balears, el paisatge es manté entre la tríada de principals motivacions que els turistes
assenyalen per visitar les illes, sobretot a través
de l’interès que manifesten per les platges i la
qualitat de l’entorn.157 Així mateix, el paisatge
revesteix una rellevància especial des del punt
de vista del màrqueting turístic, tant pel que

157
Per a més informació sobre
aquesta qüestió, consultau l’epígraf 2.2.1.6. Motivacions i estils
de vida, a la part segona d’aquesta obra.
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En aquest sentint, Nogué
(1992) afirma que la imatge més
freqüentment utilitzada per difondre un determinat centre turístic és, precisament, el paisatge.
Per a més informació, consultau el
subapartat 3.1.3. Imatge i marca, a
la part tercera d’aquesta obra.

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

fa a la promoció –ja que és un dels elements
susceptibles de condicionar amb més força la
imatge de la destinació158–, com pel que fa al
producte –per tal com és un factor clau en la
determinació de nous segments de mercat (turisme rural, cicloturisme, etc.).

dent i, alhora, al gaudi de l’experiència turística. En aquest sentit, Bardolet (2007) assenyala
que la percepció del turista sobre el paisatge és
l’indicador més representatiu de la qualitat del
medi ambient, mentre que per als residents és
més aviat un indicador de qualitat de vida.

De fet, el paisatge, com a imatge d’allò que es
vol visitar, recupera la seva força epistemològica i explicativa, i en molts de casos la contemplació d’un paratge constitueix, per si mateixa,
un motiu per al viatge. Així, segons l’enquesta
de vacances de l’Studienkreis für Tourismus, la
meitat de la població alemanya al·lega com a
principal motivació per sortir de vacances el
gaudi de la natura i entre les raons per escollir
una determinada destinació els paisatges bells i
l’entorn net (Boers i Bosch, 1995). En la mateixa
línia, Holden (2000) assenyala que el 46% dels
turistes alemanys reconeixen que el paisatge
bell és, seguit d’una atmosfera relaxada, el factor més important per gaudir d’una experiència
turística de qualitat. Aquesta tendència apareix
també reflectida a les dades de la Comissió Europea (2002), on, a partir de l’eurobaròmetre
1997-1998, s’afirma que el criteri més rellevant
a l’hora d’elegir una destinació és l’entorn on es
desenvolupa l’experiència turística, amb gairebé un 50% de preeminència.

D’acord amb aquesta perspectiva, el Conveni
europeu del paisatge, ratificat per l’executiu espanyol el 26 de novembre de 2007 (BOE, 5 de
febrer de 2008), constata que el paisatge és un
recurs favorable per a l’activitat econòmica i la
qualitat de vida de les poblacions. En tot cas, si
bé reconeix el dret dels ciutadans a gaudir del
paisatge, adverteix que les pràctiques en matèria
d’ordenació del territori, urbanisme, transport,
infraestructures, turisme i lleure contribueixen a
accelerar-ne la transformació. Aquest fet obliga
a prendre mesures de caràcter general centrades, fonamentalment, en el reconeixement, definició i caracterització del paisatge, l’aplicació
de polítiques de gestió i protecció i la integració
del paisatge en les polítiques territorials, econòmiques, socioculturals i ambientals.

En aquest marc, el paisatge s’entén com un recurs ambiental de síntesi que incorpora, més
enllà del medi natural (abiòtic i biòtic), el medi
humà i la seva incidència al llarg del temps,
altres aspectes visuals, estètics i subjectius relacionats amb la seva percepció (Bolós, 1992;
González, 1981). Així les coses, és necessari que
el paisatge sigui objecte de gestió i planificació
no només des d’una perspectiva geogràfica,
sinó també turística, de manera que la concepció del model territorial incorpori també qualitat paisatgística amb la finalitat de contribuir
positivament al benestar de la població resi-

I és que en absència de planificació, l’ús del
territori sovint es duu a terme en condicions
d’escassa sensibilitat envers l’impacte que genera sobre el paisatge, circumstància que explica la relació inversa que el nivell d’antropització
manté generalment amb la qualitat paisatgística. En el cas de les Balears, la pressió es fa
encara més evident, tot i que no de manera
exclusiva, a la franja del litoral. Segons es desprèn del Corine Land Cover (CLC), l’any 2000,
el 45,3% de les zones urbanitzades s’ubiquen a
menys d’un quilòmetre de la costa, percentatge
que s’enfila fins al 75% si la franja s’estén als
primers cinc quilòmetres. Aquests resultats palesen, doncs, que el 17,2% de la primera línia
de costa (0-1 km) està urbanitzat, mentre que
la resta de superfície s’orienta a l’ús forestal
(54,8%) i agrícola (25,5%).
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En certa manera, l’impacte paisatgístic principal correspon a les intrusions visuals provocades per les estructures en altura i en pantalla
que oculten i desfiguren les característiques del
paisatge costaner –sobretot quan les edificacions no posseeixen un atractiu arquitectònic–,
juntament amb l’obsolescència i l’acumulació
de residus que es produeix a determinades
zones urbanes i en àrees agrícoles en estat
d’abandonament. No obstant això, més enllà
de l’impacte exclusivament visual, el desenvolupament d’infraestructures, urbanitzacions,
parcel·lacions i construccions deriven en altres
transformacions intenses i perdurables del medi
natural –com ara l’extracció d’àrids del fons
marí, l’abandonament agrícola i la pèrdua de
flora i fauna de les diferents unitats ambientals
(forestals, herbàcies, rupícoles, platges, zones
humides, salobrars, roquissars litorals, etc.)–,
que afecten igualment la qualitat paisatgística
del litoral balear.
Paral·lelament, l’especialització turística s’ha
traduït en la intensificació del procés de rururbanització arran, especialment, de l’aparició
de parcel·lacions i urbanitzacions de segones
residències amb finalitat turisticorecreativa al
medi rural (Binimelis, 1996 i 2002), fet que ha
alterat l’esquema de les relacions jeràrquiques
tradicionals. A tall d’exemple, s’estima que el
nombre d’edificacions rústiques de Mallorca
s’ha incrementat des de l’any 1987 un 38,7%,
fins a assolir prop de 74.000 unitats (Rullan,
2007). Val a dir que aquest procés ha derivat
en un important deteriorament de la qualitat
paisatgística, per tal com ha suposat una pèrdua de naturalitat del territori i la ruptura de
l’equilibri urbà-agrícola-natural a favor d’un binomi urbà-natural difícilment sostenible.
En qualsevol cas, la intrusió paisatgística del
desenvolupament turisticoimmobiliari no s’ha
d’interpretar com un fenomen exclusivament
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de disseny, sinó com el resultat d’una concepció global del fenomen turístic que ha anteposat els aspectes quantitatius a curt termini
i ha estat poc respectuosa amb la qualitat de
l’entorn. El resultat obtengut posa en relleu un
paisatge extremadament vulnerable i d’elevada
fragilitat que, en diverses escales, ha descuidat
l’equilibri necessari entre els usos forestals i naturals i els usos agrícoles i urbans, tot corrent el
risc de perdre els seus valors principals. Pel que
fa al cas, cal advertir que una de les característiques de l’espai edificat és la permanència en el
temps, fet que atorga al paisatge el caràcter de
recurs limitat i no renovable.
Tot i que els diferents components del paisatge
balear (geologia, vegetació, hidrologia, topografia, litoral, usos del sòl, etc.) s’han tractat en nombrosos estudis de caràcter geogràfic (Rosselló,
1977; Rivas et al., 1987 i 1992; Fornós, 1988; Bolòs,
1996; Bacaria et al., 1999), són certament escassos els que n’ofereixen una visió integral (Rosselló,
2006; Rullan, 2001 i 2002).
En aquest sentit, els diagnòstics de caràcter
general s’orienten habitualment a identificar i
descriure les unitats paisatgístiques a partir de
la integració de la topografia i l’ocupació del
sòl.159 D’acord amb aquest procediment, l’atles
dels paisatges espanyols (Mata i Herráiz, 2003)
distingeix pel que fa a l’arxipèlag balear un total
de vuit unitats paisatgístiques: (1) illes menors,
(2) illots baleàrics, (3) planes interiors de Mallorca, (4) badies de Mallorca, (5) serres bètiques mallorquines, (6) petites serres i turons,
(7) planes de les Pitiüses i (8) planes de Menorca.
Més enllà d’aquesta catalogació genèrica, s’han
fet diverses propostes de caracterització territorial que tenen una projecció paisatjística directa.
Morey (1987) defineixen les unitats territorials
balears posant en relleu la influència de l’activitat
turística i distingeixen entre zones de pressió tu-

159
Cal assenyalar, paral·lelament,
l’existència d’altres estudis centrats en components estètics
diversos, com ara les característiques visuals del territori i la
geometria dels elements degradats, entre d’altres (Govern de les
Illes Balears, 1997).
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rística intensa, zones de pressió intensa a l’estiu
i baixa a l’hivern, zones de pressió moderada,
àrees sense pressió turística significativa i àrees
de pressió de segona residència. Així mateix,
Rullan (2002), a partir de la influència de la capital i l’activitat turística, identifica per a Mallorca
un total de vuit unitats territorials: (1) muntanya metropolitana turística, (2) muntanya metropolitana interior, (3) muntanya rural interior,
(4) muntanya rural turística, (5) pla rural turístic, (6) pla metropolità turístic, (7) pla metropolità interior i (8) pla rural interior.
Atenent l’ocupació del sòl, el paisatge balear continua dominat pel mosaic agrícola-natural, malgrat el gran avanç experimentat per la coberta
artificial durant els darrers vint anys. D’aquesta
manera, el 57,5% de la superfície està ocupada
per zones agrícoles (secà arbrat i no arbrat), majoritàriament orientades als cultius permanents
(39,3%), amb presència variable de cultius herbacis de secà (15,9%) i una aparició dispersa
d’altres cultius (14,7%). Les zones forestals, per
la seva banda, s’estenen arreu del 35% del territori, mentre que les zones humides i les superfícies d’aigua n’abracen el 0,7%. Els boscos de
coníferes dominen majoritàriament el paisatge
vegetal (38,8% de les zones forestals), seguits de
les àrees de matollar amb vegetació esclerofil·le
(22%) i matollar amb boscós de transició
(19,7%). La presència del pinus halepensis és majoritària a les superfícies forestals (60,7%), seguida dels ullastres (19,6%) i els alzinars (14,2 %).
Consegüentment, les zones artificialitzades, que
integren les àrees urbanes i les infraestructures,
representen el 6,2% del territori balear.
Paral·lelament, la distribució dels usos del sòl
respecte del factor topogràfic revela que el 79%
de les superfícies artificials de les illes ostenten
una alçada igual o inferior als cent metres, percentatge que s’enfila fins al 97% si es considera
una alçada igual o inferior als dos-cents metres.

Aquests resultats contrasten amb els de les àrees
conreades –el 94% se situen part davall dels doscents metres, excepte les d’olivar, que poden
arribar als set-cents metres– i les àrees naturals
de bosc i matollar –el 80% s’ubiquen part davall
dels tres-cents metres.
Respecte del pendent, la major part de les zones artificials es troben en pendents inferiors o
iguals al 5% (62,5%), si bé aquest factor, contràriament al topogràfic, no constitueix un element limitador de la urbanització. Així doncs,
una part de les zones urbanitzades (12%) se situen en àrees on els pendents són superiors al
15%, fruit majoritàriament d’actuacions urbanístiques poc planificades que acaben derivant
en un fort impacte visual, sobretot als penyasegats del litoral i dels vessants de muntanya.
Amb tot, la intensitat del procés edificador posa
en relleu que durant la dècada dels noranta les
àrees urbanes, que representen el 85% de les zones artificials, han augmentat la seva superfície
un 41,3%. En aquest escenari, la relació entre les
àrees urbanes i l’entorn esdevé un aspecte clau
en l’anàlisi paisatgística. A les Balears existeixen
nombrosos casos de nuclis urbans tradicionals
integrats en el context territorial, amb una excepcional personalitat, que constitueixen un
actiu valuós tot i que sovint posen de manifest
aspectes funcionals que no han estat resolts de
manera correcte amb relació al traçat viari, la
distribució dels espais d’acord amb el seu ús i
la ubicació de nous equipaments, entre altres
coses, fet que incideix negativament en la imatge urbana per raons d’estètica, deteriorament,
inadequació, etc.
Mentrestant, les xarxes i infraestructures de
transport, que representen el 6,9% de les zones
artificials, provoquen efectes negatius greus sobre el paisatge arran de la implantació de les infraestructures mateixes i de la utilització de les
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Superfície
2000
Zones urbanes

% superfície total

% var. 00/90

2000

1990

25.126,7

40,2

5,0

3,6

8.021,8

4,1

1,6

1,5

17.104,9

67,5

3,4

2,0

149,4

10,7

0,0

0,0

Urbanitzacions exemptes i/o enjardinades

16.955,5

68,2

3,4

2,0

Zones industrials, comercials i de transports

3.578,0

35,7

0,7

0,5

1.425,6

89,8

0,3

0,2

505,0

59,4

0,1

0,1

Teixit urbà continu
Teixit urbà discontinu
Estructura urbana laxa

Zones industrials o comercials
Autopistes, autovies i terrenys associats
Zones portuàries
Aeroports
Zones d’extracció minera, construcció i abocadors

482,8

9,4

0,1

0,1

1.164,6

3,4

0,2

0,2

926,9

-18,4

0,2

0,2

Zones d’extracció minera

307,5

90,0

0,1

0,0

Zones en construcció

619,4

-36,4

0,1

0,2

1.501,6

318,3

0,3

0,1

1.501,6

318,3

0,3

0,1

31.133,2

41,2

6,2

4,4

Zones verdes artificials no agrícoles
Instal·lacions esportives i recreatives
Total superfície artificial

a

a
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Quadre 4.13

Evolució de la superfície
artificial de les Balears

Dades en hectàrees

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de CLC

vies (Español, 1998). En tot cas, és necessari assenyalar que l’efecte més important deriva de la
fragmentació del territori. En general, hi ha una
relació directa entre el grau de fragmentació territorial i la densitat de la xarxa viària. Les carreteres actuen de barrera per a la fauna, tallen els
ecosistemes i configuren àrees residuals on resulta especialment difícil el desenvolupament de la
vida silvestre i l’ús agrícola (Mader, 1984).
A les Balears, les zones urbanes són les que assumeixen una major fragmentació territorial, seguides de les àrees agrícoles i, en menor mesura,
de les forestals. En aquest sentit, el 58,7% de les
àrees urbanes es troben localitzades en sectors
de menys de cent hectàrees i només el 13,7%
s’ubiquen en sectors d’entre cent i dues-centes
hectàrees. De fet, l’extensió mitjana de les 20.174
parcel·les urbanes existents és de nou hectàrees,

xifra que constata l’empremta de la urbanització
difusa i la consegüent contaminació visual.
Encara que hi ha diversos mètodes de valoració paisatgística amb enfocaments diferents,
l’ecologia del paisatge160 proporciona un conjunt d’indicadors de l’estructura territorial que,
basats en la combinació i la interacció dels ecosistemes i la geomorfologia i el clima dominants,
entre altres qüestions, no només serveixen per
efectuar una caracterització del paisatge, sinó
que permeten realitzar-ne un diagnòstic de la
qualitat en temes de diversitat, equilibri de formes, textures i funcionalitat ecològica (Forman
i Gordon, 1986; Bell, 1992; Farina, 1998).
D’acord amb els elements estructurals del paisatge proposats per Forman i Gordon (1986)
–les taques (unitats del paisatge que es dife-

160
L’ecologia del paisatge,
desenvolupada sobretot a partir
de la dècada dels anys vuitanta,
presenta un caràcter marcadament interdisciplinar, per tal com
combina enfocaments biofísics
i analítics amb les perspectives
aportades per diferents ciències
naturals i socials (com ara la
sociologia i l’economia).
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Mapa 4.9

Correlació entre la densitat
de la xarxa viària
i la fragmentació territorial

Densitat de la xarxa viària
Molt baixa
Baixa
Mitjana
Alta
Molt alta

a

Dades de fragmentació territorial en hectàrees

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de CLC
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Fragmentació territorial
<1
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501 - 1000
1001 - 2000
> 2000

280

161
L’índex de Shannon, com a
índex estructural d’equitat, representa l’abundància proporcional
de cada tipus d’ecosistema en
una àrea d’interès. Així doncs,
l’índex pren un valor igual a zero
quan no s’observa cap tipus de
diversitat i augmenta progressivament a mesura que el nombre
d’ecosistemes de diferents tipus
incrementa o quan la distribució
proporcional de l’àrea entre els
diferents tipus d’ecosistemes
esdevé més equitativa. Per a més
informació, podeu consultar
Shannon i Weaver (1949).
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rencien clarament les unes de les altres) i els
corredors (elements lineals d’origen natural,
com ara torrents, camins, etc.)– i la cartografia d’ocupació del sòl proporcionada pel CLC,
les Balears presenten un total de 1.158 taques
d’una superfície mitjana de 430 hectàrees.
L’elevada desviació estàndard de la grandària
de les taques (6.253 ha) prova l’existència
d’una gran diversitat d’espais (aigües superficials, zones artificials, zones agrícoles, zones
urbanes i zones humides), els quals posen en
relleu la coexistència de zones que responen a
un model de mosaic (o conjunt de taques) amb
petites parcel·les i usos del sòl diversos amb
altres zones més homogènies, tant pel que fa
a l’ús com a l’amplada. Així les coses, segons
l’índex de Shannon,161 Formentera és el territori
insular més diversificat (1,02), seguit d’Eivissa
(0,94), Mallorca (0,89) i Menorca (0,88).
No obstant això, la limitada dimensió geogràfica de les Balears dóna lloc, malgrat la seva
diversitat, a un catàleg limitat de paisatges,
fet que provoca que qualsevol alteració dels
usos actuals d’una àrea concreta assumesqui
una transcendència crítica en l’àmbit regional.
D’acord amb aquest argument, l’equilibri entre les diferents ocupacions del sòl, la preservació de les àrees d’interès agrològic i ecològic
i el manteniment de l’estètica tradicional dels
nuclis urbans esdevenen qüestions prioritàries
per tal de conservar grans unitats territorials de
manera coherent des del punt de vista paisatgístic i de l’estructura del territori.
L’establiment d’unitats homogènies de paisatge com a peces diferenciades del territori, n’ha
de permetre una comprensió global i, especialment, una defensa de la integritat i connectivitat enfront de l’amenaça dels processos de
fragmentació. Per aquest motiu, és necessari
el disseny d’una xarxa de corredors ecològics
que, a manera d’estructures de transmissió

d’informació ecològica (Garcia, 1997), proporcionin al paisatge balear una major resiliència
enfront dels usos urbans i, alhora, contribuesquin decisivament al seu manteniment i millora.
Tal com s’assenyala a Luis et al. (2006), la xarxa
de corredors assumeixen tres objectius bàsics:
(1) la potenciació general de la vida silvestre;
(2) el manteniment de les superfícies on els
cicles biogeoquímics i els processos ecològics
es puguin desenvolupar de manera ambientalment sana; i (3) la preservació de territoris de
qualitat paisatgística funcional elevada, siguin
rurals, naturals o forestals.
En aquest sentit, cal recordar que la Llei 1/1991,
de 30 de gener, d’espais naturals, delimita una
sèrie d’illots de protecció del patrimoni paisatgístic i natural mancats de tota connexió, fet que
posa en relleu la necessitat d’impulsar una xarxa
de corredors que permeti donar continuïtat als
territoris protegits i englobar les àrees naturals
d’especial interès (ANEI) i les àrees rurals d’interès
paisatgístic (ARIP), mitjançant l’articulació d’un
model de contrapès a l’estructura radial de les
carreteres (Luis et al., 2007).
En qualsevol cas, més enllà del risc de fragmentació que deriva de les pautes d’assentament i
disseny d’infraestructures, les potencialitats del
territori en termes de desenvolupament del turisme es poden veure limitades per diversos impactes que, com els incendis forestals, les inundacions, la desertització, l’erosió i el vessament
accidental d’hidrocarbur, no tenen perquè mantenir una relació directa amb l’activitat turística.
Així les coses, des d’una perspectiva de desenvolupament turístic, tan important és mantenir i millorar el paisatge, per tal com sustenta
l’activitat turística, com garantir que l’esdevenir
de l’activitat no actuï en detriment del paisatge.
D’acord amb aquesta concepció, la gestió del
paisatge balear requereix una nova aproxima-
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Mapa 4.10

Diversitat paisatgística de
les àrees naturals i agrícoles
de les Balears
0,00 - 27,00
27,01 - 64,00
64,01 - 92,00
92,01 - 121,00
121,01 - 185,00

* Les dades expressen els valors de l’índex de diversitat de Shannon
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de CLC
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ció i, en certa manera, una reinterpretació que
integri les implicacions socials, econòmiques i
ambientals del seu deteriorament, afavoresqui
la conservació del patrimoni natural i rural i
advoqui per la contenció i el reciclatge del teixit
urbà, turístic i industrial. En aquest sentit, respecte del paisatge resulta clau:
Valoritzar-lo, des de la base del coneixement i l’articulació d’un sistema d’indicadors
de qualitat.
Conservar-lo, des de la perspectiva del manteniment i l’equilibri dels components que
l’integren i del respecte a l’entorn natural.
Millorar-lo, des del foment de la identitat
autòctona i l’impuls dels valors i de les poten-

cialitats, compatibles amb una revaloració del
medi rural.
Integrar-lo en totes les dimensions de la gestió
turística (planificació, gestió, promoció, etc.),
per tal de maximitzar-ne el caràcter d’actiu
que fonamenta bona part de les motivacions
dels turistes.
No obstant això, més enllà de les actuacions
orientades a mantenir l’harmonia entre els diferents components del paisatge amb la finalitat
de garantir que l’impacte futur sigui menys depredador, cal reorientar el creixement des d’un
punt de vista quantitatiu i acceptar la maduresa del sistema, tot fent possible un projecte que
assumesqui que el paisatge és un actiu bàsic per
a la competitivitat regional.
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4 .3 . In f r ae s t ruct u r es i s erv eis p ú b l ics
Les qüestions relatives a la dotació i gestió
d’infraestructures han ocupat tradicionalment
un lloc destacat en el debat econòmic, social
i ambiental de les Balears. Un fet que, des del
vessant econòmic, té una relació estreta amb
els impactes positius que les inversions en infraestructures generen sobre la demanda agregada –per tal com originen un ajust a l’alça de
l’activitat econòmica per la via del multiplicador convencional de despesa pública– i sobre
l’oferta –amb un augment de la productivitat
del treball i del capital privat, un abaratiment
de la producció i l’estimulació de la renda i l’activitat econòmica–. Paral·lelament, les infraestructures que formen part de l’estoc de capital
públic d’una regió beneficien també els seus
usuaris, tant individus com empreses. No obstant això, és important matisar que no es tracta
únicament d’una qüestió de quantitat, sinó que
la seva qualitat (comoditat, seguretat, regularitat, fiabilitat, flexibilitat, rapidesa, etc.) incideix
clarament en el benestar de la població, sia resident o turística.
Sense caure en determinismes, es pot afirmar,
doncs, que les infraestructures compleixen un
paper estratègic en el creixement162 i desenvolupament de les activitats socioeconòmiques
(el turisme inclòs), en l’assentament dels nuclis urbans i turístics i en la localització dels
factors productius, per tal com modelen el
territori i configuren l’esquelet de difusió de
les externalitats positives que se’n deriven en
termes de competitivitat, ocupació, cohesió
social i qualitat de vida. Tanmateix, invertir
en infraestructures no és la solució a tots els
mals, com a vegades s’ha volgut defensar. Cal
invertir quan i on la infraestructura és necessària i aporti valor al sistema de producció,
per afavorir el desenvolupament d’iniciatives

empresarials o desfer estrangulacions generades per la dinàmica econòmica mateixa, que
només poden desaparèixer a través de la intervenció pública directa o indirecta.
Així, les infraestructures, definides com el conjunt d’elements de base –tant físics com de
coneixement i entorn– que condicionen el funcionament del sistema productiu i d’interrelació social, abasten qüestions d’accessibilitat i
mobilitat (terrestre, aèria o marítima), abastament i sanejament hídric, subministrament
energètic (electricitat, gas...), telecomunicacions i les anomenades ‘infraestructures socials’
(educació, sanitat, investigació...), generalment sota la iniciativa del sector públic o la
seva estreta regulació.
Encara que escapa els propòsits del llibre blanc
abordar totes les tipologies d’infraestructures
abans esmentades, en termes generals, les estadístiques són contundents a l’hora de constatar la baixa dotació de capital públic en infraestructures per ocupat de les Balears.163 Així
mateix, més enllà d’una inversió en infraestructures inferior a la d’altres regions espanyoles,
es posa de manifest, d’acord amb l’evolució de
la productivitat i el creixement per càpita regional, el desencert dels projectes d’inversió impulsats, que sovint menyspreen l’efecte de creació de riquesa en nom de prioritats polítiques o
redistributives. En realitat, aquestes qüestions
no es refereixen únicament al fet que les Balears
rebin menys del que recapten, sinó més aviat
que l’actual dotació d’infraestructures suposa
un fre al desenvolupament econòmic de la regió, per tal com en limita la competitivitat i en
condiciona la possibilitat de dur a terme una
transformació econòmica capaç d’afegir valor
als serveis turístics de l’arxipèlag.

162

La relació entre infraestructures i creixement econòmic,
conegut com l’efecte Aschauer
(1989), ha acumulat una àmplia
experiència empírica al llarg de
les dues darreres dècades. En són
una bona prova els treballs de
Munnell (1990), Garcia-Milà i
McGuire (1992), Hulten i Schwab
(1993), Holtz-Eakin (1994) i
Garcia-Milà et al. (1996) referits
als Estats Units, i els estudi de
Mas et al. (1996) i Garcia i Garcia
(2001) referits a Espanya.

163

Vegeu el subapartat
3.1.6. Sector públic i sector
privat, a la part tercera de l’obra.
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En aquest context, les Balears requereixen una
actuació estratègica orientada a la planificació i
a la inversió en infraestructures que contribuesqui a resoldre alguns desequilibris estructurals
de l’economia que només la intervenció directa
o indirecta de la iniciativa pública pot fer desaparèixer. Addicionalment, tot i que augmentar
la inversió és necessari, les illes han d’afrontar
un canvi profund en la gestió del seu sistema
d’infraestructures com a única via per aprofitar les potencialitats que se’n deriven i garantir,
així, el desenvolupament del turisme, el creixement i el benestar social.

4.3.1. Accessibilitat i mobilitat
Les infraestructures de transport (terrestre, aeri
i marítim) constitueixen elements vitals per al
desenvolupament i la interrelació de l’arxipèlag
balear i els seus municipis amb altres centres
d’activitat més o menys distants. En aquest
sentit, el transport de mercaderies i persones
realitzat sobre la base d’un suport físic adequat
(tant en termes d’eficàcia com de cost) és un
dels requeriments del sistema productiu, en general, i del sector turístic, en particular.

164
Juntament amb la congestió,
les externalitats ambientals que
es deriven de l’ús de les infraestructures són també un element
que cal considerar, especialment
en els desplaçaments per carretera o avió, atès l’ús intensiu
d’energies fòssils.

Com és ben sabut, el turisme és, d’acord amb
les seves pròpies característiques, intensiu en
l’ús del transport i, per tant, requereix infraestructures que permetin, d’una banda, l’accessibilitat dels turistes –a través de ports i
aeroports que garantesquin l’operativitat dels
serveis que comuniquen l’arxipèlag amb la resta del món– i, de l’altra, la seva mobilitat a la
destinació –a partir de carreteres i ferrocarrils
que possibilitin el transport terrestre dins cada
illa–, per tal de contribuir, així, al gaudi de l’experiència turística. Aquest fet és especialment
rellevant per a les Balears atès el seu caràcter
insular i de territori fragmentat en diferents
illes i illots, circumstància que restringeix les
possibilitats d’accés per via aèria o marítima i

atorga als equipaments singulars (aeroports i
ports) un paper cabdal en la interrelació entre
els diferents territoris insulars.
De fet, és la condició de xarxa la que permet
canalitzar el trànsit d’un punt a un altre, que fa
que les infraestructures de transport siguin altament productives i que els confereix un paper
certament central per al funcionament eficient
de tot l’entramat turístic. Fins i tot les infraestructures aeroportuàries i portuàries –que no
tenen físicament característiques de xarxa pròpies del transport terrestre–, funcionen a vegades com a tal i ofereixen vols de connexió entre
destinacions o afavoreixen la intermodalitat, és
a dir, la integració d’aeroports i ports a la xarxa
de transport terrestre. Així ho prova el fet que
des de l’any 2001, aprofitant l’elevada interconnexió de l’aeroport de Son Sant Joan amb els
països europeus –fonamentalment Alemanya i
el Regne Unit–, diverses companyies aèries han
establert centres d’operacions (hubs) que, a
més de permetre redistribuir el trànsit aeri cap a
altres indrets, incideixen en uns menors costos
operatius sobre la base d’una major eficàcia en
l’estructura de la xarxa.
No obstant això, potser la característica més
rellevant, des d’un punt de vista de gestió i planificació de les infraestructures de transport, és
la congestió, atès l’impacte negatiu que exerceix
no només sobre la funció de benestar dels individus (residents o turistes) –imposant un excés
de temps de viatge–, sinó també sobre la funció
de producció de serveis turístics –dificultant els
desplaçaments o fent més treballoses les operacions d’enlairament, aterratge, entrada o sortida o connexió amb altres mitjans–, alhora que
també genera problemes de tipus ambiental.164
Així les coses, les infraestructures de transport,
atès el seu marcat caràcter de monopoli natural,
s’insereixen entre la població resident i turística
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i dilueixen l’ús que en fan ambdós col·lectius i,
per tant, l’aportació que en termes de congestió
generen. En qualsevol cas, independentment de
la font de congestió, quan apareix el preu òptim
deixa de ser zero i pot resultar eficient aplicar
sistemes de taxa de congestió o ambientals,165
sempre que els costos d’administració ho facin
viable. Com és lògic, el sistema de preus guanya
eficiència a mesura que el cost marginal és més
alt, com és el cas dels aeroports i dels ports, en
els quals –a més dels importants costos fixos–
l’ús de la infraestructura està sotmès a costos
variables molt rellevants.

En aquest context, és necessari recordar que la
Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, atorga a les illes la «competència exclusiva
en ferrocarrils, carreteres i camins. El transport
fet per aquests mitjans, per cable i per canonada. Ports, aeroports i heliports no qualificats
d’interès general per l’Estat, i ports de refugi,
ports, aeroports i heliports esportius». De la
mateixa manera, també li concedeix potestat
per a l’execució «d’obres públiques dins el territori de la comunitat autònoma que no siguin
d’interès general de l’Estat».

Això no obstant, davant l’absència d’un sistema
de preus d’assignació, si la congestió es manté
en el temps la recepta és clara: augmentar la
capacitat de la infraestructura per restablir les
condicions econòmiques del seu ús o construir
una nova infraestructura. Tot plegat situa en un
primer pla aspectes relatius a la gestió –atenent
criteris no només de quantitat sinó també de
qualitat–, la planificació i el finançament de les
infraestructures de transport.

Aquest marc d’actuació ha beneficiat, fonamentalment, les infraestructures de mobilitat
arran, per una part, del traspàs de competències en carreteres i, per l’altra, de la creació de
l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Mentrestant, els ports s’han vist beneficiats per la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat i de la marina mercant,
per la qual es va crear l’Autoritat Portuària de
les Balears i es varen atorgar les competències
dels ports no qualificats d’interès general.

Pel que fa al finançament de les infraestructures, en absència de congestió, el mètode més
eficient per finançar-ne la creació o l’ampliació
és el finançament pressupostari, si bé en alguns
casos, sempre que les externalitats no siguin rellevants i no hi hagi qüestions de caràcter redistributiu al darrere, pot resultar més eficient que
els usuaris (residents o turistes) assumesquin
amb el seus propis recursos l’ús que en fan mitjançant preus directes o taxes finalistes, especialment en un context, com és el de les Balears,
caracteritzat per elevades taxes d’estacionalitat
del flux turístic, fet que condiciona, i molt, la
rendibilitat de les infraestructures de transport
obligades a romandre sobredimensionades la
major part de l’any, amb l’únic objectiu de donar resposta a la demanda punta que es produeix a l’època estival.

En qualsevol cas, si un factor ha afavorit l’increment en quantitat i qualitat de les infraestructures a les Balears i, en general, a l’Estat,
ha estat l’extensió i generalització de l’Estat del
benestar, que juntament amb l’adhesió, l’any
1986, d’Espanya a la Unió Europea ha suposat
una forta injecció econòmica destinada precisament a la millora i equiparació infraestructural a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) i, principalment,
dels Fons de Cohesió, els quals han cofinançat
gran part de les obres públiques duites a terme
en el decurs dels darrers vint anys amb càrrec
als pressupostos estatals o autonòmics.
Amb tot, les Balears han palesat una important
evolució en la dotació d’infraestructures de
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L’ús d’aquestes taxes pot ser
especialment apropiat en els modes de carretera (Santos i Frases,
2006; Palmer et al., 2007) o aeri
(Nombela i De Rus, 2007). D’altra
banda, el llibre blanc del transport de la Unió Europea va posar
molt èmfasi en la tarifació de l’ús
d’infraestructures sobre el trànsit
comercial (turístic), per aconseguir una internalització major del
cost mediambiental derivat del
transport de mercaderies o passatgers (Comissió Europea, 2001).
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transports, que s’han duplicat amb escreix durant les dues darreres dècades. Així, segons les
dades de la Fundació BBVA i l’Institut Valencià
d’Investigacions Econòmiques, l’estoc de capital brut de les infraestructures de transport de
les Balears ha acumulat un creixement real del
114,8% durant el període 1987-2004, el qual
s’ha fonamentat en l’impuls experimentat tant
per les infraestructures de mobilitat (134,9%)
com d’accessibilitat (97,2%). En termes absoluts, el valor monetari de les infraestructures
portuàries, aeroportuàries, viàries i ferroviàries de les illes ascendeix, en euros constants de
2000, als 3.652 milions d’euros (vs 1.700 milions d’euros, 1987), quantia que es distribueix
quasi paritàriament entre infraestructures de
mobilitat i d’accessibilitat. No obstant això, cal
no perdre de vista que la inversió pública en infraestructures de transport s’ha situat aquestes
dues darreres dècades per sota de la del conjunt
d’Espanya, tal com evidencia el fet que la taxa
de creixement del seu estoc s’hagi situat en una
mitjana anual del 6,4% (vs 8,2%, Espanya).

El creixement esmentat de les infraestructures de
transport ha evolucionat en paral·lel a l’important augment demogràfic registrat per l’arxipèlag, fet que ha situat l’estoc d’infraestructures
de transport per càpita de les Balears (3.825 €)
clarament part davall de la mitjana nacional
(5.861€). Amb tot, en el decurs dels darrers vint
anys, la taxa de creixement de l’estoc per càpita d’infraestructures de transport s’ha situat en
una mitjana anual del 3,2%, taxa que se situa a
la meitat de l’estatal (6,8%) i que adquireix una
rellevància addicional si es pren en compte que
el nombre de turistes, usuaris també de les infraestructures de transport, s’ha duplicat amb
escreix al llarg del mateix període.
Addicionalment, durant els últims anys s’ha
manifestat d’una manera clara el llast que els
models de gestió de les grans infraestructures
(aeroports i ports) imposen sobre les Balears,
sia desaprofitant les potencialitats i capacitats
existents o creant desavantatges competitius
que condicionen el desenvolupament del sector

Gràfic 4.25

Evolució de l’estoc de
capital en infraestructures
públiques per càpita,
1987-2004
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turístic i el benestar social. Així, en matèria aeroportuària, tot i que els darrers vint anys els
tres aeroports comercials de les Balears166 han
palesat una important transformació per tal de
minvar els efectes de la congestió derivats de
l’increment continu de passatgers i aeronaus,167
la manca d’autonomia en la gestió ha impedit
articular una política d’oferta (tarifària i comercial) pròpia.
Com és ben sabut, els aeroports comercials
espanyols són gestionats de manera integrada
per un ens central, AENA, cosa que ha duit a
considerar el conjunt d’aeroports espanyols
com una infraestructura única, la gestió i la
propietat de la qual correspon a l’Estat. De fet,
Espanya és l’únic país de la UE-15 que segueix
un model de gestió d’aquesta naturalesa. Sens
dubte, la centralització de la gestió impedeix
als aeroports de les Balears donar una resposta autònoma a les oportunitats estratègiques
que apareixen en matèria de vols interilles, intracomunitaris i intercontinentals, la qual cosa
permetria optimitzar-ne, així, la xarxa de connexions, augmentar la taxa de rendibilitat de les
operacions, afavorir l’increment de la competència i, en definitiva, aprofitar les potencialitats de l’arxipèlag balear que es deriven de la
situació geogràfica, la dimensió econòmica i el
potencial turístic actual.
N’és la prova el fet que, l’any 2006, l’aeroport
de Palma, tot i superar els vint-i-dos milions de
passatgers i erigir-se, gràcies a l’elevat nombre
de passatgers en vols xàrter (24,5%) i a la considerable aportació efectuada per les companyies de baix cost a l’agregat de vols regulars, en el
tercer aeroport espanyol en importància, continua palesant percentatges de participació reduïts dels vols intercontinentals (inferior a l’1%)
i dels vols interilles (2,9%). Addicionalment, sobresurt la relativament escassa diversificació de
les destinacions, per tal com Alemanya, Espa-
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nya i el Regne Unit aglutinen el 82,9% del volum
total de passatgers.
L’autonomia de gestió és ara per ara el principal condicionant del desenvolupament turístic
balear en l’àmbit de les infraestructures aeroportuàries. Poder definir les pròpies estratègies
en matèria de fixació de tarifes, inversió, drets
d’operació aeroportuària (slots) i política comercial, com fan els principals països europeus
i anglosaxons, és vital –atès l’elevat impacte territorial local i regional dels aeroports– per impulsar determinats serveis que, relacionats amb
l’activitat turística, generen més valor i que, a
més, estimulen el desenvolupament empresarial i la implantació d’activitats econòmiques
d’alt valor afegit.
Paral·lelament, les Balears tenen una situació
privilegiada per poder beneficiar-se dels avantatges que ofereix el transport marítim. Les infraestructures marítimes compleixen un doble
paper en l’entramat econòmic de les illes: d’una
banda, són la principal via d’entrada de mercaderies i, de l’altra, es defineixen com la porta
d’accessibilitat d’un nombre important de passatgers que, tot i ser clarament inferior al volum
aportat pels aeroports,168 faciliten la diversificació de l’experiència turística, sobretot arran de
la popularització dels creuers.
En aquest marc, l’Autoritat Portuària de Balears controla, sota la gestió de l’Administració
general de l’Estat, els cinc ports qualificats d’interès general –Alcúdia, Eivissa, Maó, Palma i la
Savina–, alhora que assumeix les competències
exclusives de la gestió de la resta de ports de
cabotatge, entre els quals destaquen els de Sant
Antoni de Portmany i Ciutadella. Les ampliacions de les infraestructures portuàries realitzades al llarg dels darrers vint anys s’han dirigit cap a la integració dels ports dins la ciutat,
atès que la pràctica cada vegada més habitual

166
Les Balears disposen, a més, de
l’aeròdrom de Son Bonet, a Mallorca, i el de Sant Lluís, a Menorca, destinats a l’aviació esportiva i
a la formació en qualitat d’escola
de vol.
167

L’any 1993, el Pla director de
l’aeroport de Palma va suposar la
reestructuració de la infraestructura actuant sobre la plataforma
d’aeronaus, la xarxa d’aigua
potable i sanejament i, principalment, l’edificació d’un nou edifici
terminal, per adaptar-lo a les
necessitats vigents tant en capacitat com en comoditat. Posteriorment, l’ampliació, l’any 1994,
de l’aeroport de Maó, centrada,
sobretot, en les sortides internacionals, va comportar també una
modificació de la terminal i dels
mostradors de facturació. Finalment, l’ampliació de l’aeroport
d’Eivissa, a l’inici del nou segle, es
va materialitzar en la millora del
vestíbul i de la zona de facturació.
Tanmateix, el tret marcadament
turístic de l’economia balear
imposa la necessitat de disposar
d’un sistema aeroportuari suficientment dotat, tant en quantitat com en qualitat, qüestió que
ha obligat a contínues reformes
de diferent abast com la inauguració d’un nou edifici terminal a
Palma per als vols interilles o la
remodelació integral de la recentment estrenada nova terminal
de Maó.

168
Per a més informació, consultau l’epígraf 2.2.4.3. Transport, a
la part segona de l’obra.
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d’utilitzar vaixells mixtos –passatgers i mercaderies– exigeix certa proximitat als nuclis urbans i,
al mateix temps, un entorn flexible que permeti,
d’una manera àgil, el maneig de mercaderies i el
transport de passatgers.

169
Els ports de les Balears palesen
una de les ràtios de mercaderies
carregades/descarregades per
unitat de superfície d’operació
més elevades d’Espanya.
170

Inclou els passatgers en trànsit
a més dels passatgers embarcats i
desembarcats.

Precisament, els criteris de facilitat i agilitat
en el procés de càrrega i descàrrega expliquen
que en matèria de mercaderies la modalitat del
roll on/roll off (ro-ro) –on les mercaderies es
transporten en horitzontal i són directament
carregades en camions que s’estacionen dins les
bodegues del vaixell– sigui l’alternativa més utilitzada, ja que, a diferència dels contenidors, no
requereix tampoc grans superfícies d’operació,
fet cabdal atesos els problemes que presenten
els ports balears en aquest aspecte.169 Tanmateix, tenint en compte que el trànsit de mercaderies assumeix un volum important que encara creixerà més en el futur, és obligat reordenar
les activitats relacionades amb l’avituallament,
aprovisionament, reparació, manteniment, emmagatzematge, adaptació de productes, distribució, etc., que tenen lloc als ports com a via
per crear valor més enllà del simple transport
de mercaderies.
Addicionalment, el transport de viatgers en
desplaçaments de curta durada, especialment
en el trànsit interilles o amb la Península, juntament amb la popularització dels creuers com a
mitjà d’ús per a les vacances, ha obligat també
a la transformació dels molls per tal d’atendre,
d’una banda, les necessitats tècniques que en
permetin l’atracament i, de l’altra, els requeriments de qualitat del passatge amb la creació
i millora de les estacions marítimes, dotació de
passarel·les mòbils i fixes, escales mecàniques,
etc. Així, encara que l’adaptació portuària per
a una correcta, eficaç i segura atenció a un buc
de passatgers en règim de creuers no és difícil,
la infraestructura representa un inversió econòmica important.

Segons l’Organisme Públic Ports de l’Estat,
dependent del Ministeri de Foment, els ports
de les Balears, amb uns registres pel que fa a
l’any 2006 de 650 escales (vs 3.094, Espanya) i
1.060.060 passatgers de creuers (vs 4.031.179,
Espanya),170 se situen entre els principals ports
de l’esfera nacional. Així, el port de Palma, considerat el gran competidor de Barcelona, és un
dels ports de base més importants de l’Estat,
alhora que opera com a cap de línia de diverses
companyies navilieres internacionals. Les característiques dels seus molls –que van des dels 225
fins als 450 metres amb un calat no inferior als
12 metres–, juntament amb la facilitat de maniobra d’entrada i sortida, el fan idoni per a la
recepció de grans creuers de darrera generació.
No obstant això, les infraestructures portuàries
no expliquen per se la decisió d’escollir un port
com a base operativa (hub port), sinó que són la
proximitat de l’aeroport, la dotació de comunicacions per carretera, la intermodalitat, les facilitats d’aprovisionament i reparació, com també
la cooperació de les autoritats locals de duanes
i immigració, algunes de les qüestions més rellevants. En aquest sentit, la captació del volum
creixent de passatgers en creuers obliga a resoldre
els problemes de connexions terrestres dels ports
de les Balears amb serveis avançats d’informació
i comunicació que potenciïn la competitivitat del
transport marítim, alhora que es fa necessària
la creació d’estacions intermodals que ordenin
l’activitat logística i la cooperació entre els ports
més actius de la Mediterrània, en un context de
comerç marítim internacional controlat per les
grans companyies de navegació. En definitiva, la
xarxa de ports ha de millorar encara més en termes de diversificació i integració a les cadenes de
transport multimodals.
En l’àmbit del transport terrestre, és especialment destacable la desigual distribució de la
xarxa viària, més enllà de les millores que, ma-
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Mapa 4.11

Distribució dels ports
esportius i de cabotatge
de les Balears
Ports de cabotatge
Ports esportius

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Conselleria de Turisme
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Segons l’AEVAB, la flota de
vehicles de lloguer s’estima en
46.000 unitats pel que fa
a l’any 2006.
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joritàriament amb càrrec als pressupostos públics, ha experimentat la xarxa de carreteres al
llarg dels darrers vint anys, tant en termes de
creació de vies ràpides (autopistes i autovies)
com del condicionament de les vies secundaries. La disparitat de les intensitats mitjanes de
trànsit de les diferents vies evidencia una distribució poc uniforme de la població i de les
activitats productives, on l’efecte capitalitat i
la forta urbanització que sofreix el litoral condiciona el sistema viari i deriva en situacions
de congestió que suposen la disminució del
nivell de servei de les carreteres i de la velocitat
mitjana amb el corresponent increment de la
sinistralitat i la contaminació.
Actualment, les Balears disposen d’un total de 76 quilòmetres d’autopistes de servei,
més de 44 quilòmetres de vies d’alta capacitat i 2.025 quilòmetres de la resta de vies, fet
que es tradueix en una intensitat de 2,15 quilòmetres de xarxa per cada mil habitants
(vs 3,75, Espanya) i un consum territorial
de 0,42 quilòmetres de vies per quilòmetre quadrat de territori (vs 0,32, Espanya).
El dèficit d’infraestructures viàries a l’arxipèlag resulta evident si es té en compte,
a més, l’alt creixement de la motorització,
atès que durant el període 1993-2006 la ràtio de vehicles per mil habitants s’ha incrementat un 22,3% (832 vehicles/1.000 hab.,
2006 vs 680, 1993) i, per tant, ha situat les
illes al capdavant del rànquing nacional. Així,
el parc de vehicles ha passat d’una mitjana de
520.000 vehicles a mitjan dècada dels noranta a més de 830.000 l’any 2006, un 74% dels
quals s’adscriuen a la tipologia de turismes. A
aquestes particularitats, cal afegir-hi una estacionalitat elevada dels fluxos durant els caps
de setmana i, especialment, a l’estiu, moment
en què l’increment de l’activitat econòmica i
la major mobilitat que els turistes duen a terme mitjançant la utilització intensiva del cotxe

de lloguer,171 es tradueixen en una major congestió a nombrosos trams de la xarxa viària i
en una accidentalitat més elevada. En aquest
sentit, l’increment de la circulació durant la
temporada alta turística a les carreteres d’accés a les platges i als espais naturals s’estima
en un 35% (Palmer, 2004).
El problema de la congestió, tot i que més que
en les característiques de la infraestructura
viària rau en el model de transport desenvolupat –centrat en la utilització intensiva del
cotxe com a mitjà de desplaçament–, obliga
a dissenyar vies de pas alternatives, a millorar
l’accessibilitat a zones que queden molt deslligades de les rutes principals i a ampliar o crear
noves infraestructures en un intent de restablir
les condicions d’ús. Malgrat això, és necessari
recordar que aquestes millores tenen un cost
econòmic i ambiental que, en un marc d’anàlisi cost-benefici, pot superar els beneficis derivats de la millora d’accessibilitat viària en
termes de temps i menor accidentalitat. Així
mateix, la progressiva adaptació de les infraestructures viàries a l’augment de la congestió
no pot obviar la limitació territorial imposada
per la condició insular i la corresponent pèrdua de qualitat ambiental, fets que comprometen tant la qualitat de vida dels residents
com l’experiència turística mateixa.
En aquest context, la lluita contra la congestió i
la millora de l’accessibilitat i la permeabilització
obliga a introduir nous paràmetres de configuració de la xarxa viària tenint en compte la creixent flexibilitat en la localització de la població i
les activitats econòmiques i, alhora, la complexitat de la mobilitat amb l’objectiu de facilitar
itineraris i mitjans de transport alternatius.
Si bé les infraestructures viàries són prioritàries
a l’hora de proposar una xarxa de comunicació
interior, el ferrocarril pot aportar avantatges a
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partir de la canalització de fluxos de passatgers.
En aquest sentit, s’ha palesat un avanç important en les infraestructures d’aquest servei, atès
que els 60,3 quilòmetres de xarxa comptabilitzats l’any 1985 s’han estès fins a assolir en
l’actualitat un total de 103,8 quilometres, el
69,5% dels quals corresponen a l’SFM i la resta
al Ferrocarril de Sóller. No obstant això, la xarxa ferroviària presenta problemes encara més
greus per tal com l’oferta actual no ha assolit
uns llindars de cobertura ni prestació que constituesquin un veritable estímul per a la demanda de residents o turistes. És necessari, doncs,
un salt quantitatiu perquè el ferrocarril pugui
esdevenir una autèntica alternativa al transport
privat per carretera. Al mateix temps, s’ha de
preveure una creixent especialització funcional
en diverses xarxes ferroviàries (metro, tramvia,
tren), que poden estar parcialment o temporalment superposades.
La solució a la saturació i congestió del sistema
viari s’ha de treballar en el marc d’una actuació
coordinada entre la millora de les connexions
ferroviàries i l’ampliació o construcció de la infraestructura viària que complementin la xarxa
existent, però també en polítiques de tarifació
que reflectesquin els costos externs que imposa
cada mode de transport i que, per tant, incentivin l’ús del ferrocarril com a transport més respectuós amb el medi ambient i efectiu a l’hora
d’evitar la congestió.
Sigui el que sigui, les Balears, atès el seu caràcter de territori perifèric i fragmentat, ostenten
una mancança evident d’infraestructures de
transports, no sols d’accessibilitat i connexió entre illes sinó també en la permeabilitat
interior. Aquests aspectes són bàsics a l’hora
de valorar les possibilitats futures de desenvolupament. En aquest sentit, la planificació del
territori a l’escala adequada i amb caràcter
necessàriament anticipatiu és l’instrument més

eficaç per racionalitzar les activitats vinculades
amb l’ocupació del sòl i les infraestructures de
comunicació, sobretot les relacionades amb el
transport. Un fet que, atesa la sensibilitat de la
població balear a l’ampliació i creació de noves infraestructures i l’orientació turística de les
illes, atorga al territori un valor afegit.
De la mateixa manera, parlar d’eficàcia en
matèria d’infraestructures de transport requereix disposar d’elements cada cop més importants, com ara el desenvolupament de centres
integrats d’intercanvi modal ben equipats i
estratègicament localitzats, que afavoresquin
l’equiparació d’oportunitats de desenvolupament empresarial i la implantació d’activitats
econòmiques d’alt valor afegit arreu del territori. D’una manera semblant, la utilització de
serveis telemàtics i la senyalització intel·ligent
permeten l’optimització i efectiva combinació
de les xarxes de transport complementàries, al
mateix temps que confereixen seguretat i eficiència al transport de mercaderies i persones.
Amb tot, potser un dels aspectes més importants a l’hora de tractar el binomi infraestructures de transport i administració pública rau
en la clarificació dels mecanismes de finançament de les infraestructures productives
–principalment el transport– i les anomenades
infraestructures socials o de caràcter eminentment polític. Aquest tomb, tan desitjable com
irreversible, conduirà a la desburocratització,
a una separació més clara entre institucions
reguladores i operadors i a la reforma del model de gestió dels sistema d’infraestructures
de transport, però, sobretot, tendrà implicacions importants pel que fa a la tarifació de
les infraestructures d’acord amb l’ús efectiu i
l’establiment de taxes ambientals o de congestió orientades a internalitzar els costos externs
generats pels usuaris (residents i turistes) de
les infraestructures de transport.
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Mapa 4.12

Evolució de la xarxa viària
de les Balears, 1985-2007
1985

Autopista
Doble calçada
Carretera principal
Carretera secundària
Altres

Font: elaboració pròpia d’acord amb fonts cartogràfiques del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars respectius
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4.3.2. Telecomunicacions
Les infraestructures de telecomunicacions assumeixen un rol estratègic per tal com sustenten
la societat de la informació, l’impuls de la qual
constitueix una de les peces centrals del desenvolupament econòmic i social del segle xxi. Partint
d’aquesta premissa, les infraestructures de telecomunicacions evidencien, potser més que cap
altra, els beneficis globals que deriven de la seva
implantació, tant en termes de competitivitat
econòmica –d’acord amb la participació estratègica que efectuen al procés generador de rendes–, com de cohesió social –ateses les facilitats
que aporten als processos de difusió del coneixement i de comunicació entre els individus.
En aquest sentit, són nombrosos els estudis
que posen en relleu la importància de la utilització de les tecnologies de la informació i les
comunicacions (TIC) en l’assoliment d’una
senda de creixement de la productivitat sòlida
i estable (Jorgenson i Stiroh, 2000; Jorgenson,
2001 i 2002; O’Mahony i Vecchi, 2005). De fet,
l’evidència empírica disponible assenyala que
els diferencials de productivitat, i per tant de
creixement, observats entre l’economia nordamericana i l’europea, sobretot a partir de
1995, s’expliquen fonamentalment arran de la
divergent intensitat que presenten en matèria
d’aquest tipus de tecnologies (Van Ark, 1996;
Van Ark et al., 2003 i 2008). A tall d’exemple,
Gordon (2000 i 2003) argumenta que l’intens
increment de la productivitat dels Estats Units,
malgrat la inversió en equipament informàtic
acumulada des dels anys setanta, no es va produir fins ben entrada la dècada dels noranta,
moment en què la disponibilitat dels equipaments esmentats es va unir a un notable desenvolupament de les telecomunicacions (com
ara l’aparició d’Internet i la telefonia mòbil). I
és que, tal com palesen Oliner i Sichel (2000),
els efectes positius derivats de l’adopció de les

tecnologies de la comunicació no es localitzen
únicament als sectors que les produeixen, sinó
que s’estenen als sectors que les utilitzen en
alt grau, entre els quals destaquen significativament els serveis (Triplett i Bosworth, 2004;
Inklaar et al., 2007).
En l’àmbit del turisme, les infraestructures de
telecomunicacions i els serveis que generen han
constituït històricament un factor clau per al
desenvolupament de l’activitat. Val a dir, en tot
cas, que la contribució de les telecomunicacions en l’articulació del sector turístic resulta
especialment rellevant, sobretot si es pren en
compte que: (1) la intangibilitat del producte
ofert facilita la incorporació de les tecnologies
de la informació i les comunicacions a la cadena de valor; (2) els múltiples agents que hi
participen, sovint de caràcter independent i de
dimensió reduïda (microempreses), requereixen intercanviar informació de manera àgil i eficient; i (3) l’activitat i la prestació del servei es
duen a terme en àrees geogràfiques disperses,
entre les quals és obligat, igualment, mantenir
un flux constant d’informació.
Assumits aquests condicionants, sembla que
el sector turístic a nivell mundial ha estat molt
conscient del que anuncia Negroponte (1998)
quan, des d’una perspectiva global, assegura
que el futur d’una indústria dependrà quasi
totalment de la seva habilitat per entregar els
productes o serveis en format digital. L’ús intensiu dels serveis de telecomunicacions ha
permès, sobretot durant els darrers anys, millorar l’eficiència dels diferents esglaons de la
cadena de valor turística, fet que ha derivat en
el desenvolupament d’avantatges competitius
significatius tant per als operadors com per a
les destinacions. Així doncs, resulta revelador
l’ús de la xarxa que efectua el turisme, sobretot
si es compara amb altres sectors productius,
amb la finalitat de millorar tant la capacitat de
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comercialització com d’impulsar la demanda
dels béns i serveis per part del client final. A tall
d’exemple, Favier i Bouquet (2006) estimen que
un terç de les despeses efectuades pels europeus
a través de la xarxa es destinen a l’adquisició de
viatges, segment que preveu duplicar amb escreix la facturació fins a situar-la al voltant dels
77 bilions d’euros l’any 2011.
Tot plegat s’esdevé en un context global caracteritzat per un ritme considerable de la inversió
pública i privada en matèria d’infraestructures
de telecomunicacions, tendència que durant
les dues darreres dècades s’ha vist influenciada
de manera significativa arran dels canvis experimentats pel marc regulador. En aquest sentit,
les reformes institucionals, força estimulades
per la ràpida evolució de la tecnologia de les
telecomunicacions i la demanda d’aquest tipus
de serveis, han exercit un impacte substancial
sobre l’estructura i l’organització del sector.
Sens dubte, els canvis més importants deriven
del procés de liberalització encetat l’any 1987
a nivell europeu arran de la publicació del Llibre
verd sobre el desenvolupament del mercat comú dels
serveis i equipaments de telecomunicacions. En l’àmbit espanyol, la condició de monopoli natural
assumida històricament pel sector va ser eliminada a través de la publicació de la Llei 11/1998,
de 24 d’abril, general de telecomunicacions,
disposició que va suposar la instauració d’un
règim plenament liberalitzat per a la prestació
dels serveis i per a l’establiment i l’explotació de
les xarxes, mitjançant l’obertura del mercat a la
lliure competència entre els operadors. Posteriorment, la transposició de les directives europees promulgades a l’entrada del nou segle172 ha
derivat en la Llei 32/2003, de 3 de novembre,
general de telecomunicacions, centrada, entre
altres qüestions, en el foment continuat de la
competència efectiva dels mercats, la innovació, la inversió eficient en infraestructures i el
compliment de les condicions i obligacions del
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servei públic, sobretot pel que fa a les referides
al servei universal.173
Respecte del procés liberalitzador, Boylaud i
Nicolletti (2000) posen en relleu que, en l’àmbit
de l’OCDE, la relaxació de les barreres d’entrada
ha permès impulsar la productivitat del sector,
atès que la competència ha augmentat i, consegüentment, els serveis han registrat millores
substancials pel que fa a la quantitat, els preus,
la diversitat i la qualitat.174 En el context nacional, els canvis del marc regulador han propiciat
l’emergència del sector de les telecomunicacions,
circumstància que ha incentivat la provisió de les
infraestructures necessàries per al desenvolupament de la societat de la informació, mitjançant
la convergència amb els sectors de l’audiovisual
i els serveis telemàtics al voltant de la implantació d’Internet. Així les coses, la distribució de
la inversió en TIC presenta canvis substancials,
per tal com l’equipament de telecomunicacions
ha acabat capturant la major part dels recursos
(36%), en detriment de les partides materialitzades en equipament informàtic (31%) i electrònica professional (17%).
A les Balears, la inversió bruta real canalitzada al sector de les comunicacions ha avançat
durant el període 1987-2004 a un ritme anual
(9,4%) superior al de la inversió regional (2,9%)
i, alhora, al palesat per aquesta partida a nivell
nacional (7,9%). Aquest dinamisme ha permès
que l’estoc de capital net en comunicacions de
les illes s’hagi triplicat amb escreix durant el període esmentat i que, per tant, hagi incrementat sensiblement la seva contribució a l’estoc
de capital total (1,6% vs 1,2%, 1987). Concretament, la dotació de capital d’infraestructures
de comunicacions, així com els fluxos d’inversió, s’han ampliat a raó d’un 12,5% anual, taxa
que supera en 4,3 punts percentuals la relativa
a l’estoc agregat. Tot plegat ha permès, d’una
banda, que l’estoc de capital de comunicacions
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A tall d’exemple, vegeu la
Directiva 2002/21/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 7 de març, relativa a un marc
regulador comú de les xarxes i els
serveis de comunicacions electròniques; la Directiva 2002/19/
CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 7 de març, relativa a
l’accés a les xarxes electròniques
i recursos associats; i la Directiva 2002/77/CE de la Comissió,
de 16 de setembre, relativa a la
competència en els mercats de
xarxes i serveis de comunicacions
electròniques.
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S’entén per servei universal,
el conjunt definitiu de serveis
la prestació dels quals es garanteix a tots els usuaris finals
amb independència de la seva
localització geogràfica, amb una
qualitat determinada i a un preu
assequible. Per a més informació,
consultau la secció segona de la
Llei 32/2003.

174

Sobre la influència de la regulació en el mercat de telecomunicacions, vegeu Hodge i Weeks (2006).
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Gràfic 4.26
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per càpita s’hagi duplicat àmpliament al llarg
de les gairebé dues dècades considerades i, de
l’altra, que la dotació per habitant (131,3%)
s’hagi erigit, juntament amb Navarra (135,7%),
en la més elevada de l’Estat, tot i que el diferencial respecte de la mitjana nacional s’ha anat
escurçant progressivament (148,9%, 1987).
Sens dubte, el sector de les telecomunicacions
segueix palesant un recorregut ampli a llarg termini, sustentat no només pel creixement esperat de la demanda sinó també per les innovacions escomeses pel sector, que prometen xarxes
més potents, flexibles i pràcticament ubiqües,
gràcies a la disponibilitat de les tecnologies
sense fils. Aquestes noves capacitats són les
que donen suport als tres eixos sobre els quals
pivotarà l’evolució de les telecomunicacions a
mitjà termini:
La convergència, permetrà que una única xarxa de telecomunicacions (New Generation Network, NGN) suporti les diferents tecnologies
(veu fixa i mòbil, dades, televisió, etc.), fet que

farà possible la distribució de la informació en
el moment i el lloc adequats a través d’infraestructures fixes i sense fils. Val a dir que, mentre que els dispositius mòbils convergiran en el
telèfon, els diferents dispositius multimèdia de
mida superior (televisió, ordinador, DVD, DVR,
cinema domèstic, etc.) convergiran en un sol
equip connectat a la xarxa, circumstància que
oferirà un ampli ventall d’oportunitats per a la
distribució a les llars d’informació personalitzada d’elevada qualitat.
La mobilitat, s’impulsarà notablement a través de la creixent utilització de les xarxes Wi-Fi,
tant a la llar com als llocs públics, i, alhora, de
la substitució dels telèfons mòbils tradicionals
per altres amb connexió d’alta velocitat, UMTS
o HSPDA, tendència que aproparà l’experiència
d’accés a la Internet mòbil a la fixa. La mobilitat
es complementarà amb serveis geolocalitzats
que tendran en compte criteris geogràfics a
l’hora de proporcionar la informació requerida
i, al mateix temps, adoptaran una perspectiva
més àmplia d’acord amb la convergència es-
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Gràfic 4.27

Evolució de l’estoc de
capital de comunicacions
per càpita de les Balears,
1987-2004
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mentada i la personalització i contextualització
dels serveis.
La versatilitat, permetrà gaudir d’equipaments
capaços de combinar les capacitats fins aleshores repartides entre diferents terminals (telèfon
mòbil, reproductor d’MP3, càmera digital,
consoles de videojocs, etc.), els quals disposaran, a més, d’una autonomia major, pantalles
amb més definició i accés a altres tipus de tecnologies sense fils (Wi-Fi i Bluetooth).
Així doncs, l’activitat turística s’insereix en un
escenari en el qual la dotació d’infraestructures de telecomunicacions cobra un protagonisme especial d’acord amb la multiplicitat de
reptes i oportunitats que deriven dels serveis
que són susceptibles de sustentar. El cert és
que el procés de transformació en què es troba immers el sector turístic a nivell global és
semblant al descrit per al mercat de les telecomunicacions, per tal com aquest darrer l’indueix. I és que l’avanç tecnològic, en general,
i el de les infraestructures de telecomunica-

cions, en particular, ha contribuït a modificar
els patrons que tradicionalment havien regit el
mercat turístic, tant des del punt de vista de
la demanda –atès que el turista accedeix més
fàcilment a una gran quantitat d’informació,
ostenta unes majors expectatives i decideix organitzar el viatge de manera independent–,175
com de l’oferta –d’acord amb la rapidesa amb
la qual es duen a terme els processos de desintermediació i, alhora, de reintermediació,
amb noves propostes de valor basades en els
continguts generats pels usuaris mateixos–.176
Tot plegat contribueix, seguint els preceptes
generals d’Anderson (2006), a l’aparició de
nous nínxols de mercat (per ex., viatges per a
esportistes, persones grans, grups, etc.), per
bé que la tecnologia provoca, al mateix temps,
una reducció de les barreres d’entrada del sector, tant pel que fa als nous agents com a les
noves destinacions.
D’acord amb les circumstàncies apuntades,
l’èxit de la destinació o de l’operador turístic
rau condicionat a la capacitat d’evolucionar

175
Per a més informació, consultau l’epígraf 2.2.1.2. Organització
del viatge, a la part segona de
l’obra.

176

Sobre aquesta qüestió podeu
consultar l’epígraf 2.2.4.4. Intermediació i comercialització, a la
part segona de l’obra.

1987 1988 1
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cap a una gestió eficient en costos i, sobretot,
centrada en el client, que, en darrera instància,
permeti transformar la cadena de valor des de
la generació de la demanda fins a l’entrega del
servei. Així doncs, no es pot obviar que:
Les noves xarxes convergents permetran gestionar els diferents canals de comunicació
amb el client d’una manera més eficient. Així,
la visió de la destinació o de l’operador obtenguda pel turista serà homogènia independentment del canal d’accés, fet que farà possible
canalitzar cada reposició de continguts als diferents entorns d’acord amb la conveniència
de l’usuari o de l’estratègia de distribució del
producte o servei.
La capacitat de distribució dels continguts
multimèdia oferiran la possibilitat de millorar
l’experiència turística des del moment de la
compra fins al de la prestació del servei i, per
tant, contribuiran positivament a la satisfacció
del turista i a la seva fidelització.

La gestió eficient dels canals, combinada amb
les possibilitats de desenvolupar nous serveis
en entorns de mobilitat i la distribució de continguts digitals, permetrà cobrir per complet
el cicle de valor del client. Així doncs, diferents
agents perfectament coordinats podran oferir
als clients una experiència turística personalitzada a través de canals innovadors que permetin aportar valor a cadascun dels punts de
contacte. La informació generada s’estendrà a
tots els agents de la cadena de valor, els quals
necessitaran estar connectats a la xarxa per enviar i rebre aquesta informació en el moment
adequat i en el format requerit per cada mitjà.
En aquest context, les Balears parteixen d’una
posició certament favorable, sobretot si es
pren en compte que els mercats emissors que
expliquen la major part dels fluxos turístics
arribats a les illes es manifesten especialment
receptius a l’ús dels serveis basats en les telecomunicacions. Així, Alemanya i el Regne Unit
se situen, segons la informació d’Eurostat re-

Figura 4.2
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ferida a l’any 2006, part damunt de la mitjana
de la UME pel que fa a l’ús freqüent d’equipaments informàtics (61%, ambdós) i Internet
(69% i 66%, respectivament), la disponibilitat
de connexió de banda ampla (34% i 44%, respectivament), la subscripció de telefonia mòbil per cada cent habitants (104 i 115, respectivament) i l’ús de la xarxa per accedir a serveis
relacionats amb els viatges i l’allotjament turístic (41% i 47%, respectivament).
Paral·lelament, el teixit empresarial de l’arxipèlag se situa, segons les dades de l’INE,
part damunt de bona part de les destinacions
competidores espanyoles en termes del percentatge d’empreses del sector serveis que fan
ús de la tecnologia orientada a la gestió de la
informació del client (31,4%) i que ofereixen
continguts multimèdia en diferents idiomes
(62,2%), resultats que posen en relleu un clar
enfocament envers el client final i la necessitat
de personalitzar l’experiència dels turistes potencials. No obstant això, les mateixes dades
revelen que l’empresariat terciari de les illes es
va quedant enrere pel que fa a la connectivitat
de banda ampla (97,2%), sobretot si s’atén el
segment d’empreses que disposen d’una velocitat de connexió superior als dos megabytes
per segon (34,7%). Aquest resultat afecta la
capacitat de les empreses per generar i distribuir continguts multimèdia als diferents punts
de contacte amb el turista, qüestió que, com
s’ha assenyalat anteriorment, s’erigirà en un
dels temes clau per enriquir l’experiència turística al llarg de tot el cicle de valor i, consegüentment, per competir adequadament en
l’entorn global.
Tot plegat assenyala la necessitat que els operadors turístics de les Balears incrementin el seu nivell de palanquejament en les noves infraestructures de telecomunicacions per poder gestionar
un negoci cada vegada més global i en el qual

l’expansió geogràfica promet constituir una de
les principals vies de creixement. En cas contrari,
fet que actualment representa una oportunitat,
tant per a la generació de demanda com per a la
fidelització de la demanda existent, podria convertir-se en un desavantatge competitiu gens menyspreable. I és que les empreses i destinacions
que no disposin d’una dotació d’infraestructures
de telecomunicacions adequada veuran afectat
el seu posicionament, ja que no podran desenvolupar les capacitats necessàries per oferir els
serveis requerits pels nous viatgers.
Per afrontar els reptes que deriven de l’evolució
de les tecnologies de les telecomunicacions i de
la seva internalització per part del sector turístic
és fonamental articular una col·laboració estreta entre l’esfera pública i la privada. El fet que
les administracions públiques actuïn com a prestadores de múltiples serveis que afecten l’activitat turística les converteix en socis naturals del
sector privat pel que fa a la tasca de configurar
diversos productes i experiències que s’integren
a la destinació. En aquesta línia, la col·laboració
publicoprivada és indispensable per compartir
i coordinar l’ús de les telecomunicacions amb
l’ànim de posar a la disposició del turista els
diferents productes i serveis d’acord amb el seu
perfil, localització i context. Específicament, la
intervenció del sector públic resulta especialment rellevant en els dos àmbits següents:
La provisió de les infraestructures bàsiques per
incrementar la cobertura fixa i sense fils a les
zones d’alta afluència turística i promoure’n la
seva competència en la prestació de serveis als
visitants. Respecte d’aquesta qüestió és necessari abordar aspectes com (1) la problemàtica creada envers el desplegament d’antenes, circumstància que, sens dubte, pot arribar a inhibir el
desenvolupament de nous serveis de mobilitat; i
(2) les possibilitats d’articular un servei de connectivitat Wi-Fi interoperable en recintes tancats
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Gràfic 4.28

Adopció de les tecnologies
de les comunicacions
per part de les empreses
del sector serveis de les
Balears
Gestió informació de clientsa

Continguts multillenguatgeb

Balears

Balears

Catalunya

Catalunya

Com. Valenciana

Canàries

Espanya

Espanya

Canàries

Andalusia

Andalusia

Com. Valenciana
0

5

10

15

20

25

30

0

35

Com. Valenciana

Catalunya

Balears

Espanya

Catalunya

Com. Valenciana

Canàries

Canàries

Espanya

Andalusia

Andalusia

Balears
95

96

96

20

30

40

50

60

70

Velocitat de connexió superior a 2 Mb/segonc

Banda amplac

95

10

97

97

98

98

0

Percentatge sobre el total d’empreses
Percentatge sobre les empreses que disposen de web
c
Percentatge sobre les empreses connectades a Internet
a

b

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’Encuesta de uso TIC y comercio electrónico en las empresas 2006-2007 de l’INE

10

20

30

40

50

60

Q u a r ta pa r t. C o n d i c i o n a n ts a m i tj à i a lla rg t e r m i n i

(hotels, bars, etc.) i oberts (museus, barri antic,
etc.) que oferiria un valor afegit al viatger que vol
o necessita estar connectat i, alhora, habilitaria
els agents per proporcionar informació i serveis
als turistes durant la seva estada.
La capacitació tecnològica de les pimes i micropimes, estructures empresarials que la major
part de les vegades no adopten les noves tecnologies amb la mateixa facilitat i rapidesa que els
segments d’empreses de major dimensió. Segons diversos estudis, les causes d’aquest recel
s’assimilen al desconeixement inicial de les noves
tecnologies, l’aplicació al negoci, la manca d’informació i la desconfiança cap al sector TIC si no
s’han obtengut solucions vàlides en resposta a
les seves pròpies necessitats (Gaptel, 2004).
Així les coses, sembla impossible que el sector
turístic balear pugui defugir el procés de transformació que suposa l’extensió de les infraestructures de telecomunicacions, per tal com el
principal condicionant a mitjà i a llarg termini
rau en la capacitat d’oferir al mercat els serveis
que sustenten. En aquest sentit, tal com assenyalen Sevrani i Elmazi (2008), s’espera que la
competència en el mercat turístic ‘electrònic’ es
caracteritzi pels esforços que els diferents agents
esmerçaran a explotar la tecnologia disponible
amb l’ànim de millorar l’eficiència dels processos interns –per, d’aquesta manera, incrementar la productivitat– i, alhora, la gestió de la
relació amb els clients –i, assegurar, per tant, la
quota de mercat–. Per això, és important que
les Balears, com a destinació turística, disposin
de les infraestructures, però també de l’acumulació de coneixement necessària, per enfrontar
un procés permanent d’adopció i utilització
efectiva dels desenvolupaments esdevenguts
en matèria de telecomunicacions, conscients,
però, que en aquest context la principal palanca d’actuació se centra, en darrera instància, en
l’augment de la percepció de valor.
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4.3.3. Sanitat
Les infraestructures i els serveis sanitaris constitueixen, seguint Grönroos (1994), un exemple
paradigmàtic dels elements auxiliars o de suport que faciliten la prestació del servei turístic.
En aquest sentit, l’atenció sanitària dispensada
als visitants permet cobrir aspectes essencials
de l’experiència turística, alhora que augmenta
el valor del producte i les possibilitats de diferenciar-lo enfront de les destinacions competidores, tot tenint en compte que, en darrera instància, influeix en les percepcions sobre el servei
i la satisfacció final del turista.
Així doncs, els recursos sanitaris compleixen,
com també la resta d’infraestructures i serveis
públics, un paper important en la satisfacció de
les necessitats dels turistes i de la societat receptora (Kotler et al., 2003), atès que duen associats
tota una sèrie d’implicacions respecte del perfil
dels turistes atrets i la comunitat local, per tal
com, a llarg termini, poden acabar condicionant
els interessos i el benestar de visitants i residents
(Bigné et al., 2000). I és que la salut, més enllà
de ser un aspecte clau en la vida de les persones,
constitueix, des del punt de vista agregat d’una
població que ocupa una àrea geogràfica concreta, un indicador vàlid del grau de desenvolupament i benestar assolit que, en tot cas, esdevé un
factor condicionant per a un visitant potencial
a l’hora d’elegir una destinació turística determinada. D’acord amb aquesta darrera qüestió,
bona part dels organismes i de les institucions
internacionals incorporen la dimensió sanitària
–juntament amb altres aspectes relacionats com
ara la seguretat alimentària i la higiene– als indicadors i a les anàlisis que articulen al voltant de
la competitivitat turística.177
En aquest context, la informació estadística disponible178 permet assenyalar que l’estoc de capital públic en matèria sanitària de les Balears

177

Per a més informació, consultau WEF (2007 i 2008).

178
Dades extretes de les sèries
El stock de capital en España y su
distribución territorial (1964-2002)
elaborades per l’IVIE i publicades
per la Fundació BBVA.
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ha experimentat durant el període 1987-2000
un notable creixement que, en termes reals,
es xifra en un 72,8%. Aquest resultat suposa una ampliació mitjana de la capitalització
sanitària pública del 5,6% anual, percentatge
que supera els registres referits al conjunt de
l’Estat (4,5%). Val a dir, no obstant això, que
el ritme d’avanç de l’estoc de capital sanitari
ha estat inferior al presentat per l’estoc públic
total (7,8%), circumstància que s’explica, en
bona part, arran del descens real acumulat al
llarg del període temporal esmentat pels fluxos
d’inversió canalitzats a l’àmbit sanitari (-20,4%
vs 31,2%, total). Tot plegat ha permès, emperò,
que la dotació de recursos sanitaris per càpita
s’hagi mantengut a l’arxipèlag part damunt de
la mitjana espanyola (111,1%, 1987-2000), fet
especialment rellevant si es pren en compte el
nivell relativament inferior que ostenta la dotació pública total per habitant respecte dels
registres estatals (75,7%, 1987-2000) i la magnitud de l’augment poblacional acumulat a les
illes (20,8% vs 4,6%, Espanya).

En qualsevol cas, la materialització de la inversió
pública en l’àmbit sanitari i, consegüentment,
la disponibilitat de recursos, s’ha instrumentat
d’acord amb les transformacions i ampliacions
successives que ha experimentat el desenvolupament normatiu en aquest àmbit. Així, val a
dir que, d’entrada, és necessari circumscriure
el sistema sanitari balear a la configuració de
l’espanyol, basat en els mecanismes de protecció
del Sistema de Seguretat Social, articulat arran
de la Llei de bases de la Seguretat Social, de 28
de desembre de 1963, i el Decret 2065/1974, de
30 de maig, pel qual s’aprova la Llei general de
la Seguretat Social i es modifiquen i amplien les
prestacions d’assistència sanitària. Posteriorment, la Llei general de sanitat, de 14 d’abril de
1986, permet crear l’anomenat Sistema Nacional de Salut i dotar de forma i contingut el concepte de servei sanitari públic que ha de prestar
l’Estat. Així mateix, l’any 1989, l’ampliació de
la previsió constitucional relacionada amb la
protecció de la salut dels ciutadans deriva en
l’assumpció estatal de gairebé la totalitat del
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finançament sanitari públic a través del sistema
impositiu ordinari, mentre que la cobertura sanitària de la Seguretat Social s’universalitza.
En aquest escenari, l’any 1981 s’inicia, d’acord
amb el principi de descentralització territorial, el traspàs de competències en matèria
d’assistència sanitària de la Seguretat Social,
procés al qual les Balears, juntament amb les
nou comunitats autònomes de règim comú
que restaven pendents de completar el procés
descentralitzador, s’adhereixen l’any 2001, mitjançant l’aprovació del Reial decret 1478/2001,
de 27 de desembre, sobre el traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les funcions i serveis de l’Institut Nacional de la Salut.
A partir d’aquest moment, l’assumpció de les
competències culmina amb l’aprovació de la
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes
Balears, normativa que, en el marc de la Llei general de sanitat de 1986, regula l’ordenació i els
serveis sanitaris a les illes, alhora que assumeix
l’acreditació de qualsevol iniciativa, sia pública
o privada, en matèria sanitària. El Servei de Salut de les Illes Balears (d’ara endavant, Ib-salut)
rep la responsabilitat, doncs, de gestionar de
manera unitària i integrada els centres dependents, el desenvolupament de programes i el
concert amb els ens privats per a la prestació de
serveis sanitaris en determinades situacions.
Des del punt de vista de la universalització de
la sanitat, el sistema públic de les Balears acull
el dret a l’assistència d’una població que l’any
2006, amb data 1 de gener, ha superat per primer
cop el milió d’habitants i que, respecte de vint
anys enrere, ha acumulat un augment del 47,2%.
De l’any 2001 ençà, la targeta sanitària individual (TSI) –mecanisme que acredita el dret al
servei tant del titular com dels seus beneficiaris,
independentment de l’edat– s’ha incrementat
un 28,2%, fins a assolir un total d’1.031.586 targetes en vigor. Part d’aquesta dinàmica s’explica

arran de l’ampliació de la població resident
d’acord amb l’arribada d’intensos fluxos migratoris, tendència que ha situat part damunt del
15% la proporció de titulars de TSI amb nacionalitat estrangera, tres quartes parts dels quals
procedeixen de països no comunitaris. En tot
cas, cal assenyalar que sota aquest esquema els
turistes i altres col·lectius que efectuen estades
temporalment limitades a les illes també són
beneficiaris del dret a l’assistència sanitària, fet
que amplia el nombre d’usuaris potencials del
servei de salut balear.
Tot i l’augment de la demanda, els usuaris de
les Balears efectuen una valoració positiva del
sistema sanitari, atès que, segons el baròmetre del Ministeri de Sanitat i Consum referit a
l’any 2006, la majoria considera que funciona
bé a pesar que ha de menester alguns canvis
(49,6%) o que funciona bastant bé (25,6%),
enfront dels que pensen que requereix canvis
fonamentals (18,2%) o fins i tot que cal refer-lo
(3%). No obstant això, malgrat que la percepció a les illes és relativament més positiva que la
manifestada a nivell nacional, el percentatge de
població que reconeix que s’inclina per una assistència privada és superior a la mitjana espanyola, tant pel que fa a l’atenció primària
(46,9% vs 34,5%, Espanya) i les urgències (36,9%
vs 30,5%, Espanya) com a l’atenció especialitzada (55,6% vs 45,6%, Espanya) i als ingressos
hospitalaris (46,4% vs 33%, Espanya). Així mateix, l’enquesta nacional de salut assenyala, pel
que fa a l’any 2006, que el 25% de la població
de les Balears es decanta per una cobertura sanitària mixta, resultat que supera l’obtengut pel
conjunt nacional (13,2%).
Actualment, l’ordenació del sistema sanitari
balear s’articula a través de la fragmentació
territorial en àrees sanitàries, sectors sanitaris
i zones bàsiques de salut, cadascun dels quals
es configura com a punt de referència per a la
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atén la seva activitat principal i
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com els privats benèfics amb els
quals l’Administració ha establert
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Dades extretes del catàleg
nacional d’hospitals del Ministeri
de Sanitat i Consum, referides a
l’any 2007.
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dotació d’infraestructures sanitàries i el seu finançament associat. D’aquesta manera, l’àrea
de salut constitueix la divisió més bàsica per
a l’aplicació de les prestacions del sistema, la
gestió dels centres i serveis sanitaris i el desenvolupament de programes de salut i prevenció
de malalties, tasques per a les quals disposa,
com a mínim, d’un hospital públic, que permet garantir el servei d’atenció especialitzada.
Alhora, les àrees de salut s’organitzen a través
de l’establiment de sectors sanitaris, els quals
constitueixen les estructures funcionals que
coordinen els recursos de les zones bàsiques
de salut. Els requeriments, en aquest nivell, se
centren en la dotació mínima d’un centre de
salut per zona bàsica, estructura física i funcional on es duen a terme les activitats pròpies
de l’atenció primària. Val a dir, en tot cas, que
la xarxa d’infraestructures i recursos sanitaris,
establerta essencialment al voltant dels àmbits
de l’atenció primària i l’atenció especialitzada,
s’ha ampliat considerablement al llarg de les
dues darreres dècades d’acord amb l’increment
poblacional esdevengut i el desenvolupament
normatiu esmentat anteriorment.
Així les coses, l’atenció primària, principal porta d’entrada als serveis sanitaris juntament amb
l’assistència d’urgències, es duu a terme a les
Balears a través d’un total de 49 centres de salut i 102 unitats bàsiques de salut, estructures,
aquestes darreres, que tot i ostentar un nivell
funcional inferior als primers, permeten acostar l’atenció sanitària a les zones amb nuclis de
població reduïts. Addicionalment, es disposa
de 29 punts d’atenció continuada i tres serveis
d’urgències per garantir la cobertura fora de la
jornada ordinària, mentre que l’assistència es
complementa amb els serveis oferts a través de
19 unitats d’atenció a la dona, 18 unitats de
fisioteràpia i 10 unitats de salut mental. Respecte dels darrers vint anys, la xarxa d’atenció
primària ha quadruplicat el nombre de punts

assistencials (230, 2006 vs 58, 1987), tendència
que s’explica sobretot arran de la reconversió
dels consultoris dels anys vuitanta i que, en tot
cas, ha permès apropar els serveis bàsics de salut al lloc de residència dels pacients i, així mateix, ha contribuït a alleugerir la pressió sobre
els serveis d’urgència hospitalària.
Mentrestant, l’atenció especialitzada, responsable dels mitjans tècnics i humans de diagnòstic, tractament i rehabilitació que d’acord amb
les seves característiques no poden ser prestats
per l’atenció primària, s’articula a través de la
xarxa integrada per set hospitals d’àrea sanitària (4, Mallorca; 1, Menorca; 2, Pitiüses), un
centre amb finalitat específica (Hospital Psiquiàtric) i cinc centres d’atenció sociosanitària.179
Val a dir que al llarg de les dues darreres dècades la dotació d’infraestructures s’ha anat ampliant amb la creació de la Fundació Hospital
de Manacor (1997) i l’Hospital de Son Llàtzer
(2001), mentre que, en el marc del pla autonòmic d’infraestructures sanitàries 2004-2010,
han obert les portes les noves instal·lacions de
l’Hospital comarcal d’Inca, l’Hospital general
Mateu Orfila i l’Hospital de Formentera, alhora
que s’ha iniciat la construcció del nou Hospital
Universitari a Son Espases.
Prenent en compte la totalitat dels centres en
funcionament, el nombre de llits públics instal·
lats a les Balears ascendeix a 2.416, xifra que,
una vegada descomptat l’efecte de l’Hospital
Psiquiàtric arran del canvi d’orientació terapèutica, palesa un augment del 18,5% durant
el període 1989-2007.180 No obstant això, la ràtio de 2,2 llits per cada mil habitants se situa,
d’acord amb la intensitat de l’augment poblacional, part davall de la registrada a les darreries
de la dècada dels vuitanta (3,2 llits/1.000 hab.,
1989), fet que l’allunya de la mitjana europea
(5,9 llits/1.000 hab., 2005) i, sobretot, de l’estàndard d’entre vuit i deu llits per cada mil ha-
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bitants recomanat per l’Organització Mundial
de la Salut. Cal assenyalar que la ràtio de la capacitat hospitalària relativa de les Balears augmenta fins a un total de 3,5 llits per cada mil
habitants si s’afegeixen els 1.301 llits oferts pels
hospitals privats de les illes.
Quant a la dotació de recursos tecnològics disponibles a la xarxa pública d’hospitals,181 mesurada a partir del nombre mitjà d’habitants
que correspon a cada equipament, les Balears
presenten certs avantatges en els casos de les
sales de raigs X (17.769 vs 20.508, Espanya),
les màquines d’hemodiàlisi (11.451 vs 19.023,
Espanya) i d’altres que, com els equips de litotrícia renal o mixta i les bombes de cobalt,
malgrat que només n’hi ha una sola unitat,
cobreixen un nombre d’habitants (1.030.650,
població total) inferior a la mitjana nacional
(1.458.088 i 1.329.433, respectivament). Mentrestant, la dotació és relativament menor pel
que fa als equips de TAC (147.236 vs 129.968,
Espanya) i, sobretot, d’altres que representen
les tecnologies més avançades. En aquest sen-

tit, existeix un seguit d’equipaments que comptabilitzen un total de dues unitats a la sanitat
pública, fet que els assigna a cadascun la meitat de la població (515.325, 2006), enfront dels
que s’obtenen a nivell nacional en els casos dels
dispositius de gammacàmara (291.618), ressonància nuclear magnètica (342.430), angiografia digital (389.661), sales d’hemodinàmica
(370.498) i acceleradors lineals (443.144).
Complementàriament, els recursos humans disponibles, comptabilitzats a través dels registres
de personal sanitari col·legiat,182 posen en relleu
la disponibilitat per cada cent mil habitants de
421,4 metges i 496,7 diplomats en infermeria,
xifres, ambdues, que d’acord amb el dèficit
estructural que les illes assumeixen en aquests
termes se situen part davall de les obtengudes a
nivell nacional (449,3 i 524,5, respectivament).
En aquest mateix sentit, les xifres relatives als
professionals de l’atenció primària, publicades
pel Ministeri de Sanitat i Consum,183 palesen
que les Balears són la comunitat autònoma on
les ràtios de pressió, mesurades segons el nom-

181

Dades extretes de l’Estadística
de establecimientos sanitarios en
régimen de internado del Ministeri
de Sanitat i Consum, referides a
l’any 2006.

182

Dades extretes de l’Estadística
de profesionales sanitarios colegiados
de l’INE, referides a l’any 2006.

183

Dades extretes del Sistema
d’Informació d’Atenció Primària
(SIAP) del Ministeri de Sanitat i
Consum, referides a l’any 2006.
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Metges de família

Quadre 4.14

Assignació de TSI
als professionals sanitaris
de l’atenció primària, 2006

Pediatres

Infermers

Andalusia

1.429

1.127

1.771

Aragó

1.235

1.001

1.487

Astúries

1.541

775

1.543

Balears

1.859

1.181

2.110

Canàries

1.604

1.013

1.763

Cantàbria

1.371

1.007

1.540

920

879

1.153

Castella i Lleó
Castella-la Manxa

1.266

1.495

1.421

Catalunya

1.610

1.110

1.563

Com. Valenciana

1.597

1.036

1.601

Extremadura

1.214

981

1.239

Galícia

1.395

982

1.799

La Rioja

1.343

1.153

1.575

Madrid

1.648

1.055

2.003

Múrcia

1.686

1.188

2.063

Navarra

1.433

952

1.437

País Basc

1.756

909

1.817

Espanya

1.466

1.065

1.652

* Dades expressades en nombre de TSI per cada professional
Font: Ministeri de Sanitat i Consum

184

Dades extretes de l’Estadística
de indicadores hospitalarios de l’INE,
referides a l’any 2005.

bre de TSI assignades a cada efectiu, sobre els
metges de família (1.859 vs 1.426, Espanya),
pediatres (1.137 vs 1.039, Espanya) i infermers
(2.083 vs 1.650, Espanya), assoleixen els valors
més elevats de l’Estat.

experimentat per la dotació relativa d’efectius
sanitaris respecte de deu anys enrere, moment
en què les ràtios balears (26,5, metges; 63,1,
infermers) se situaven part davall de les espanyoles (34,8, metges; 80,1, infermers).

No obstant això, cal assenyalar que la disponibilitat de recursos humans en l’àmbit de l’atenció
especialitzada posa en relleu una situació més
positiva per a les illes, atès que, segons les darreres dades disponibles,184 s’obtenen ràtios per
cada cent llits hospitalaris sensiblement superiors a les del conjunt nacional, tant pel que fa
al personal mèdic (56,7 vs 56,6, Espanya) com
d’infermeria (128,1 vs 105,7, Espanya). Val a
dir que la magnitud de l’augment de personal,
juntament amb el relativament escàs avanç dels
llits hospitalaris, expliquen el notable increment

Sigui el que sigui, l’oferta i la demanda de recursos sovint mantenen un entramat de relacions complexes, al voltant de les quals s’ha
generat una àmplia literatura que assumeix
l’existència d’una identitat entre necessitat i ús
(Wright, 1998). El cas és que, en certa manera, les diferències entre l’oferta sanitària d’una
i altra àrea geogràfica expliquen part de les divergències de salut observades entre els individus (González i Barber, 2006), atès que sembla
acceptada l’existència d’una correlació positiva
entre ambdues magnituds, per tal com una ma-
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jor i millor oferta de serveis no només facilita
l’accés sinó que l’incentiva.
A les Balears, l’anàlisi dels principals indicadors
de prestació de serveis hospitalaris palesa una
demanda assistencial superior a la mitjana nacional pel que fa a les xifres per cada mil habitants de les altes hospitalàries (130,6 vs 104,5,
Espanya), les operacions quirúrgiques (107,9
vs 95,5, Espanya), els actes d’urgències (747,7
vs 559,7, Espanya) i altres activitats, com ara les
referides als estudis de radiodiagnòstic (978,5
vs 842,3, Espanya) i les biòpsies (65,2 vs 62,2,
Espanya). Val a dir que aquests resultats evidencien una pressió superior a la suportada per
altres comunitats autònomes que, com Galícia
(92,3, operacions; 493, urgències) i Extremadura (80,3, operacions; 484, urgències), presenten els percentatges de població més gran de
seixanta-cinc anys més elevats de l’Estat (21,3%
i 19,1%, respectivament vs 13,7%, Balears).
En aquest marc, és necessari assenyalar que el
sistema sanitari balear assumeix, més enllà de la

població resident, la demanda addicional que
es deriva d’un important flux turístic i, en menor mesura, de les migracions estacionals per
qüestions laborals, col·lectius, ambdós, que requereixen, algunes vegades, atencions específiques. No s’ha d’oblidar, en aquest sentit, que la
càrrega demogràfica real de l’arxipèlag excedeix
prop d’una cinquena part la població empadronada, fet que s’accentua durant la temporada alta turística (51,3%, 2006) i assoleix el seu
màxim el mes d’agost (60,9%, 2006).185 Així mateix, cal tenir present, tot i no constituir un fenomen realment estès a les Balears, l’existència
de l’anomenat ‘turisme sanitari’, segment de
mercat en el qual la motivació principal del visitant, a més de gaudir dels atractius turístics
essencials, consisteix a utilitzar els serveis sanitaris de la destinació.
En termes generals, tant els turistes com la
població no empadronada demanen assistència per al diagnòstic i tractament de problemes aguts de salut, per accidents o per
l’agreujament de problemes crònics durant
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Per a més informació, consultau l’epígraf 4.2.2.1. Evolució de
la càrrega demogràfica.
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La targeta sanitària europea,
proposada l’any 2002 per iniciativa espanyola al Consell Europeu
de Barcelona, va ser creada a
través de les Decisions 189, 190 i
191, de 18 de juny de 2003, de la
Comissió Administrativa per a la
Seguretat Social dels Treballadors
Migrants (CASSTM), tot i que
no ha estat implantada fins
l’1 de juny de 2004, amb un període transitori d’adopció fins al
31 de desembre de 2005. La targeta sanitària neix amb l’objectiu
d’agilitzar tant l’accés als serveis
sanitaris com el seu reembossament, motiu pel qual deroga
l’emplenament dels diferents
formularis vigents fins aleshores
(E 110, E 111, E 111B, E119 i
E 128). Així, únicament resta en
vigor el formulari E 112, necessari
en el cas de l’atenció programada.
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l’estada, motiu pel qual les portes d’entrada al
sistema sanitari més freqüents són els serveis
d’urgències dels hospitals, públics i privats, els
punts d’atenció continuada o els centres mèdics
privats i, així mateix, l’atenció pública urgent
prestada a través del 061. En aquest sentit, la
xarxa d’equipaments sanitaris, tant pel que fa
a l’atenció primària com especialitzada, dóna
cobertura als nuclis turístics de l’arxipèlag amb
la finalitat de facilitar l’accessibilitat de la població visitant a, almenys, un punt assistencial
bàsic proper a la residència temporal –com ara
una unitat bàsica de salut o un centre mèdic
privat– i d’organitzar serveis de reforç durant
els mesos de més afluència turística, juntament
amb serveis d’intermediació lingüística i cultural que afavoresquin la prestació del servei sanitari a la població estrangera.

l’assistència pública prestada a pacients que resideixen a altres indrets de l’Estat és sufragada per
l’administració de la comunitat d’origen, mentre
que, en el cas d’estrangers, el cost de l’acte sanitari és satisfet pel sistema de sanitat pública del
país de procedència, sempre que es disposi de la
targeta sanitària europea –en el cas dels ciutadans de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic
Europeu–186 o existesqui un conveni internacional
que en prevegi la cobertura –en el cas d’estrangers
no comunitaris–. Val a dir, així mateix, que en el
cas dels pacients que disposen d’una assegurança privada que cobreix l’assistència en viatge,
és aquesta la que es fa càrrec de les factures generades, mentre que els pacients que es troben
fora de les situacions anteriors assumeixen personalment les despeses sanitàries derivades de la
seva assistència a les illes.

Amb tot, des del punt de vista de les infraestructures i els recursos disponibles, la distribució geogràfica i l’estacionalitat de la població
no resident genera importants externalitats
d’oferta i demanda, fruit de la major pressió
assistencial. En aquest sentit, atès que el sistema està configurat sobre la base de la població
resident, l’atenció a pacients no adscrits comporta un augment en les taxes de freqüentació,
l’alteració de l’activitat diària i una sobrecàrrega dels recursos que és difícil de predir quantitativament. Totes aquestes qüestions poden
acabar derivant en una situació de congestió
i de dèficit, no només assistencial sinó també
d’infraestructures, fet que, en darrera instància, podria comprometre la qualitat de la prestació sanitària.

En aquest sentit, la recuperació de les despeses
ocasionades arran de l’assistència a pacients
derivats d’altres comunitats autònomes i als
pacients procedents d’altres països que pertanyen a l’Espai Econòmic Europeu o que disposen d’un conveni bilateral en aquesta matèria
s’articula a través del Fons de cohesió sanitària. Aquest instrument es va crear l’any 2001
a partir de la formulació de la Llei 21/2001, de
23 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de
règim comú i ciutats amb estatuts d’autonomia.
La seva regulació es va instrumentar, inicialment, d’acord amb el Reial decret 1247/2002,
de 3 de desembre, disposició revisada pel Reial
decret 1207/2006, de 20 d’octubre, pel qual es
regula la gestió del Fons de cohesió sanitària.

Des d’un punt de vista financer, l’obertura del
sistema sanitari a totes les persones presents
a l’arxipèlag obliga a la gestió de les despeses
generades d’acord amb la normativa que regula la prestació de serveis sanitaris en territoris diferents al de residència. En aquest sentit,

D’acord amb la liquidació del fons esmentat, les Balears han rebut l’any 2006 un total de 3.103.111 euros per la compensació
als desplaçats a càrrec d’altres estats (turistes), quantia que representa el 13% dels re-
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cursos distribuïts per aquest concepte i que,
en qualsevol cas, és inferior al percebut per
altres regions turístiques com les Canàries
(38,8%) i la Comunitat Valenciana (29,5%).
Pel que fa a la dotació destinada a compensar l’assistència als pacients derivats d’altres
comunitats autònomes,187 la liquidació efectuada a partir del saldo resultant entre les
factures sanitàries generades a altres regions
pels residents a l’arxipèlag i viceversa, no ha
assignat cap quantia al sistema sanitari de les
illes i, finalment, ha estat repartit entre cinc
regions espanyoles (Madrid, 70,3%; Catalunya 17,4%; Cantàbria, 8,5%; Comunitat Valenciana, 2,1%; Andalusia, 1,6%). Així les coses,
tant l’assignació del fons com el procediment
mitjançant el qual es determina, constitueixen
qüestions que s’afegeixen al debat sobre el finançament ordinari de la despesa sanitària.

ces que durant els darrers anys han intensificat
notablement la demanda i, per tant, la pressió
sobre els recursos, necessita plantejar-se tota
una sèrie de canvis organitzatius i dels models
de gestió a diferents nivells que, amb la vocació de maximitzar les ràtios d’eficiència, no només garantesquin una cobertura completa i de
qualitat als residents sinó que, a més, des del
punt de vista turístic, permetin diferenciar les
illes de les destinacions competidores per tal de
situar-les en el mapa de serveis avançats i consolidar-les com a regió exportadora de serveis
sanitaris. Es tracta, doncs, d’assumir un compromís entre interessos turístics i sanitaris que
aprofundesqui en els fonaments de la situació
actual i que, per tant, es preocupi d’identificar
els fluxos que li són propis, l’atenció mèdica
que demanen els turistes i les condicions de la
seva estada, entre altres elements.

Sigui el que sigui, un sistema sanitari que, com
el balear, es troba sotmès a un conjunt de for-

La consecució d’aquest objectiu suggereix
l’establiment de mecanismes i instàncies de

Total compensació

Compensació pacients
espanyols desplaçats

1.623.988

1.228.687

Astúries

10.329

0

10.329

Balears

3.103.111

0

3.103.111

Andalusia

Compensació pacients a càrrec
d’altres estats (turistes)
395.301

Canàries

9.221.021

0

9.221.021

Cantàbria

6.604.675

6.425.147

179.528

Catalunya

13.126.451

13.126.451

0

8.558.675

1.547.727

7.010.948

Com. Valenciana
Extremadura

422.155

0

422.155

Galícia

1.761.342

0

1.761.342

Madrid

52.911.179

52.911.179

0

Múrcia

1.690.538

0

1.690.538

99.033.464

75.239.191

23.794.273

Total

* Dades en euros corrents
Font: Ministeri de Sanitat i Consum
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Les comunitats autònomes de
Navarra i el País Basc estan excloses d’aquest repartiment, atès que
perceben aquestes quanties a través
dels contingents corresponents.

Quadre 4.15

Distribució del fons
de cohesió sanitària,
2006
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coordinació entre els sectors vinculats amb la
salut i el turisme, de manera que sigui factible:

ment, que permetin assegurar l’accessibilitat i la
qualitat de l’atenció proporcionada al turista.

Realitzar activitats mancomunades que incorporin esquemes de corresponsabilitat i cofinançament.

Aprofitar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en tots els àmbits de la sanitat
–des dels procediments quirúrgics fins als aparells de diagnòstic, sense oblidar els aspectes
organitzatius i de gestió del sistema– i ampliar
les possibilitats de prevenció, atenció, curació i
seguiment, de manera que es faciliti la consecució dels objectius del sistema sanitari.

Integrar els directoris d’institucions, organismes, agències i serveis amb la capacitat tècnica i financera reconeguda en l’àmbit de la
salut i el turisme.
Promoure l’elaboració i la publicació de documents sobre salut i turisme i editar informació
actualitzada sobre requeriments i recomanacions per a la cura de la salut del viatger.
Impulsar en les institucions d’ensenyament superior la inclusió dels aspectes relacionats amb
el sector turístic i la salut als plans d’estudi i
programes acadèmics, així com el plantejament
de cursos i formació especialitzada.
Articular investigacions sobre els serveis sanitaris prestats amb la finalitat d’avaluar l’efecte
del turisme tant des del punt de vista de la salut de la població local com de la demanda i
utilització dels serveis públics i privats en els
centres turístics.
Proporcionar informació als turistes i als intermediaris turístics sobre el sistema sanitari,
les disposicions sanitàries vigents i la disponibilitat de serveis mèdics, públics i privats.
Identificar i revisar els serveis oferts i la infraestructura disponible per atendre la salut del
viatger a les zones turístiques.
Reforçar els serveis públics per atendre els visitants, prevenció i urgències incloses, d’acord amb
el concert d’accions amb els serveis mèdics públics i privats, així com amb sistemes de finança-

Reforçar la vigilància epidemiològica i el control específic de les malalties més rellevants a
les zones turístiques, així com les normes per a
la higiene i el maneig dels aliments, incloses les
relatives a la inspecció sanitària.

4.3.4. Patrimoni i equipaments
culturals
El patrimoni cultural –entès com el conjunt de
manifestacions culturals materials o immaterials que una societat hereta, interpreta, dota
de significat, s’apropia, gaudeix, transforma i
transmet (Pizano, 2006)– teixeix un especial entramat de relacions amb el turisme. No en va,
la literatura en matèria turística desenvolupada al llarg de les dues darreres dècades reconeix que el patrimoni històric i cultural d’una
destinació turística, juntament amb la dotació
d’equipaments que l’exploten i les activitats que
s’hi duen a terme, constitueix un dels recursos
turístics més importants (Herrero, 2000), fet
que l’erigeix en un dels factors condicionants de
la competitivitat turística a mitjà i a llarg termini (Ritchie i Crouch, 2000; Dwyer i Kim, 2003;
World Economic Forum, 2008). Des d’aquesta
perspectiva, el turisme no és aliè a la tendència
actual que considera que, en un món globalitzat, les diferències a escala nacional o regional
en estructures econòmiques, valors, cultures,
institucions i història contribueixen profunda-
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ment a l’èxit competitiu, atès que els avantatges
en aquest àmbit es creen i mantenen mitjançant
un procés altament localitzat (Porter, 1991).
Així mateix, cal tenir en compte que les relacions entre cultura i turisme palesen sovint un
caràcter bidireccional, per tal com l’interès per
la cultura com a valor d’ús turístic constitueix,
la major part de les vegades, el motor que hi ha
al darrere de la declaració de patrimoni de moltes zones i de la conservació dels béns culturals,
circumstància que, al seu torn, influeix positivament en la sostenibilitat de la destinació. Respecte d’aquesta darrera qüestió, la UNTWO,
en el marc del programa ambiental de les Nacions Unides (UNEP), situa la riquesa cultural
en el centre d’un dels dotze objectius principals
que s’han de tenir en compte per garantir un
desenvolupament sostenible del turisme. En
aquest sentit, es considera necessari que les estratègies i polítiques plantejades promoguin el
respecte i la millora del patrimoni històric, així
com l’autenticitat de la cultura, les tradicions i
els trets més distintius de la població receptora
(UNWTO, 1995).
En aquest marc, no és gens estrany, doncs, que
el patrimoni cultural s’hagi integrat progressivament a les agendes de les principals institucions
internacionals encarregades tant de la gestió
turística com cultural. Així les coses, d’ençà que
l’any 1976 la Carta de turisme cultural adoptada
pel Consell Internacional de Monuments i Llocs
Historicoartístics (ICOMOS) reconegué l’efecte
positiu del turisme sobre la conservació d’aquest
tipus d’emplaçaments i previngué, alhora, de la
necessitat de controlar-ne l’explotació i la massificació, altres organismes com la UNWTO
(1995) i la UNESCO (1972) han contribuït a la
protecció i difusió dels elements patrimonials
mitjançant diferents programes de desenvolupament del turisme sostenible i de la proclamació
de béns com a patrimoni de la humanitat.

A les Balears, l’atenció institucional al patrimoni
i la dimensió cultural del turisme és relativament
recent, segurament perquè com assenyalen alguns estudis (Seguí i Florit, 1992), la supremacia
del turisme de masses, centrat prioritàriament
en l’oferta de sol i platja, ha dificultat l’entrada
de l’àmbit cultural en el discurs de les institucions en matèria turística fins ben avançada la dècada dels noranta. No obstant això, durant els
darrers quinze anys, la confluència de diversos
factors, com ara el debat envers l’esgotament
del model turístic vigent, la presa de consciència envers els preceptes de sostenibilitat –que,
més enllà de l’esfera ambiental, s’estenen cap a
qüestions de tipus social i econòmic– i l’embranzida del marc normatiu autonòmic arran de l’assumpció de bona part de les competències en
matèria cultural,188 han permès posar en relleu
la importància dels elements culturals per a la
continuïtat del turisme a les illes i altres elements
específics relacionats amb l’ús de l’espai insular i
la desestacionalització de l’activitat.
En aquest sentit, la protecció i la recuperació
del patrimoni va experimentar un notable impuls arran de l’aprovació de la Llei 12/1998,
de 21 de desembre, de patrimoni històric de
les Illes Balears, per tal com estableix el règim
autonòmic de protecció dels béns mobles i
immobles integrants del patrimoni històric a
través de les categories de béns d’interès cultural i béns catalogats. Així doncs, l’existència
d’un inventari de béns protegits i, per tant,
objecte de conservació, foment, investigació i
difusió per part de les institucions competents,
juntament amb l’adhesió d’Espanya l’any 1986
a la Unió Europea, ha facilitat la disposició de
fons públics per a la recuperació i reconstrucció del patrimoni històric balear, si bé cal tenir
en compte que la millora de la seva quantitat
i qualitat no assegura que s’hagin dotat d’una
orientació turística ni que s’hagin promocionat
adequadament en aquest àmbit.
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Tal com disposa la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la
qual s’aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
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Llei 6/1994, de 13 de desembre, sobre l’atribució de competències als consells insulars en
matèria de patrimoni històric,
promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de
llibres i esports.
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Particularment, els recursos patrimonials de
l’arxipèlag protegits sota la figura de béns
d’interès cultural (BIC), que poder ser tant de
gestió pública com privada, presenten un elevat
atractiu potencial des d’un punt de vista turístic, tot i que, malauradament, una bona part
no disposen dels elements necessaris per ser visitats. D’acord amb la informació proporcionada pel Ministeri de Cultura, les Balears comptabilitzen un total de 3.040 béns protegits, xifra
que s’ha ampliat considerablement d’ençà que
l’any 1994 es traspassaren les competències en
matèria de patrimoni històric a les administracions insulars.189 D’aquesta manera, les illes palesen una ràtio de 295 BIC per cada cent mil
habitants, xifra que se situa a força distància de
la mitjana nacional (45,2 BIC/100.000 hab.) i
que encapçala el rànquing autonòmic.

Alhora, la declaració de BIC inclou a la categoria de conjunts històrics un seguit d’agrupacions
homogènies de construccions urbanes o rurals
que com un tot palesen un especial interès, si
bé individualment cadascuna de les parts no
ostenta un valor rellevant. Entre aquests, que

Nombre de BIC

BIC/100.000 hab.

Andalusia

3.963

49

Balears

3.040

295

Catalunya

2.599

36

Navarra

1.693

279

Castella i Lleó

1.352

53

Com. Valenciana

1.328

27

Madrid

Quadre 4.16

Béns d’Interès Cultural
(BIC) per comunitats
autònomes, 2006

Pel que fa al tipus de béns, pràcticament la totalitat del patrimoni protegit fa referència a béns
immobles (98,8%), concretament als adscrits a
la categoria de monuments (94,8%), d’entre els
quals destaquen com a més representatius la
Seu de Mallorca, el Castell de Bellver, el Palau
de l’Almudaina, el talaiot de ses Païses i el teatre
romà de Pollentia, a Mallorca; el poblat de Torralba d’en Salort i la resta d’elements que integren la xarxa Menorca Monumental; i la Torre
del Pirata de Sant Josep de sa Talaia, a Eivissa.

1.007

17

Canàries

956

47

Múrcia

806

58

Aragó

769

59

Castella-la Manxa

751

38

Galícia

669

24

País Basc

376

18

Cantàbria

305

53

Astúries

304

28

Extremadura

294

27

La Rioja

158

51

Espanya

20.472

45

Font: Ministeri de Cultura
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representen l’1,1% del catàleg de béns immobles protegits, es troben els conjunts històrics
de Palma, Ciutadella i Eivissa i d’altres localitzats en entorns municipals de grandària inferior, com ara les estacions de ferrocarril a Sóller i a Inca, la Reial Cartoixa de Valldemossa
i les seves rodalies o el poblat de Balafia. Així
mateix, es contempla la catalogació de zones
arqueològiques, que representen el 3,3% dels
immobles emparats i acullen el recinte arqueològic de la ciutat romana de Pollentia, el poblat emmurallat de Talatí de Dalt, el jaciment
arqueològic sa Caleta i la necròpolis púnica del
Puig des Molins, aquestes dues darreres inserides en la declaració del conjunt «Eivissa, Biodiversitat i Cultura», Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO l’any 1999.
Addicionalment, cal assenyalar el creixent interès demostrat envers la conservació del patrimoni cultural intangible, sobretot arran de la
signatura per part de la UNESCO, l’any 2003
a París, de la convenció per a la salvaguarda
del patrimoni cultural immaterial. En aquest
sentit, s’entenen objecte de protecció els usos,
representacions, expressions, coneixements
i tècniques que les comunitats, grups i individus reconeixen com a part integrant del seu
patrimoni cultural, entre les quals s’inclouen
les tradicions i expressions orals, les arts de
l’espectacle, els usos socials, rituals i actes festius, els coneixements i usos relacionats amb la
natura i l’univers, com també les tècniques artístiques tradicionals.
En aquest marc, la recuperació de les fires i
mercats ofereix la possibilitat de disposar d’un
element d’atracció addicional tant de la població turística com resident. A les Balears es
poden distingir, seguint Serra (2007), tres tipus
diferents de manifestacions: (1) les tradicionals, titulars d’un valor històric i cultural elevat,
atès que se celebren des de l’edat mitjana, per

bé que amb el pas del temps han perdut elements i, alhora, n’han incorporat de nous (per
ex., les fires de Sineu, Llucmajor i Inca); (2) les
sectorials o fires de mostres, iniciades durant
la dècada dels setanta i amb una importància
creixent durant les dues darreres dècades (per
ex., la fira agrícola de Manacor, les fires des
Mercadal i d’Eivissa, Baleart i les mostres de
cuina); i (3) les temàtiques, creades més recentment arran d’iniciatives locals i amb la gastronomia com a eix principal (per ex., del caragol
a Sant Jordi, de la llampuga a Cala Rajada, del
dolç a Esporles, de l’oli o el gerret a Sóller). Així
mateix, els cicles festius anuals més representatius de la cultura de l’arxipèlag contribueixen
a donar a conèixer activitats de llarga tradició,
com és el cas de les festes de Sant Joan a Ciutadella, la de moros i cristians a Pollença i Sóller,
la dels romans i cartaginesos a Sant Antoni de
Portmany, les de Gràcia de Maó o el ball dels
cossiers a Algaida i Montuïri.
Mentrestant, pel que fa als equipaments culturals, el cert és que, si bé l’inventari regional s’ha
ampliat considerablement al llarg de les dues
darreres dècades, no sempre s’ha considerat
la dimensió turística d’una manera adequada.
En el cas dels museus, el Ministeri de Cultura
comptabilitza a les Balears un total de 30 centres i col·leccions museogràfiques de titularitat pública, xifra que palesa una de les ràtios
per cent mil habitants més elevades de l’Estat
(2,13), només precedida per la de Castella i
Lleó (2,65), Castella-la Manxa (2,43) i la Comunitat Valenciana (2,29). Complementàriament, les illes disposen d’una oferta de caràcter privat integrada per un total de 32 centres
i col·leccions museogràfiques. En termes globals, els museus responen a una tipologia variada –amb una menció especial als dedicats a
l’art contemporani (13) i a l’arqueologia (10),
juntament amb els de caràcter general (11)–,
per bé que la gran majoria no gaudeixen d’un
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Gràfic 4.32

Distribució dels museus
i les col·leccions
museogràfiques de
les Balears per tipologia,
Art contemporani
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9,1

De lloc

9,1

15,2
15,2

* Dades en percentatges respecte del total de museus
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades del Ministeri de Cultura

reconeixement turístic a l’altura d’importants
capitals europees i, per tant, palesen per se una
capacitat d’atracció reduïda.
Així mateix, l’inventari d’equipaments culturals
referit a l’any 2004 (Conselleria d’Educació i
Cultura i Fundació “Sa Nostra”, 2007) apunta
l’existència de 214 sales d’exposicions de titularitat pública o privada, xifra que supera un
20,9% el cens efectuat l’any 1999. En aquest
àmbit, bona part de les sales apareixen adscrites a centres culturals municipals i, per tant, es
dirigeixen a un públic majoritàriament local.
En l’esfera de les arts escèniques, les Balears disposen, seguint les dades del Ministeri de Cultura,
de 41 espais teatrals estables de caràcter públic i
7 sales de concerts, xifres que, relativitzades
d’acord amb la mida de la població, deriven en

la ràtio (4,7 equipaments/100.000 hab.) més elevada de l’Estat (3,1 equipaments/100.000 hab.).
No obstant això, aquestes instal·lacions, que es
complementen amb l’oferta de 23 espais privats,
no aporten a priori un valor afegit a la dimensió
cultural de l’oferta turística, atès que la major part
de la programació que s’hi duu a terme es dirigeix
fonamentalment al públic autòcton, sobretot pel
que fa a les representacions teatrals.
En aquest marc, més enllà de la proliferació
d’espais, la consolidació d’un turisme interessat en la realització d’activitats culturals
requereix, en primera instància, l’existència
d’una programació atractiva i estable que
exercesqui poder d’atracció i, alhora, es doni
a conèixer com a factor diferenciador de
l’oferta turística tradicional. D’acord amb
aquesta qüestió, destaca l’impuls donat als
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festivals que es duen a terme a les illes en diverses disciplines, sobretot en l’àmbit musical. Concretament, la proliferació d’espais i
certàmens ha donat lloc a una agenda anual
integrada per 29 esdeveniments musicals, entre els quals destaquen, especialment, el Festival de Pollença, el Festival Chopin de Valldemossa, el Festival Internacional de Música
de Deià i altres celebrats a Alcúdia, sa Pobla,
Cala Rajada, el Pla de Mallorca, Maó, Ciutadella, Eivissa i Formentera. Alhora, cal afegir
la realització de 15 festivals teatrals, com la
Fira de Teatre de Manacor, que després de
més d’una dècada de vigència s’ha convertit
en un referent local i, així mateix, nacional.
Amb tot, sembla que tant l’impuls donat a
la protecció d’elements patrimonials com
l’increment del nombre d’equipaments i activitats culturals, no han estat suficients per dinamitzar uns fluxos turístics que acudeixen a les
illes atrets fonamentalment per una oferta de sol
i platja. En aquest sentit, les Balears presenten,
com també succeeix a altres destinacions que
ofereixen un producte similar, un percentatge
de turistes estrangers que efectuen algun tipus
d’activitat cultural (50,7%) força inferior al de
comunitats autònomes com Astúries (75,1%),
Galícia (70,8%) i Andalusia (70,8%).190 I és que,
malgrat que les estadístiques oficials disponibles no permeten aprofundir en l’anàlisi de les
motivacions culturals dels turistes que arriben
a les illes, no sembla agosarat afirmar que la
major part de les activitats efectuades es limiten a la visita d’un reduït nombre d’elements
d’entre els més publicitats a les guies i fulls promocionals, sovint integrats en el programa oficial d’excursions turístiques comercialitzades a
través de les agències de viatges.
Actualment, les Balears, tot i que es troben
en un context favorable per a l’extensió de la
dimensió cultural del turisme, no aprofiten

315

les oportunitats derivades de l’adopció de
les noves tecnologies –per tal com agilitzen
la difusió del producte turístic, com també la
comercialització dels elements que l’integren–
ni de la proliferació de les companyies aèries
de baix cost –que faciliten les connexions de
l’arxipèlag amb els principals mercats emissors
i, per tant, obren la possibilitat d’impulsar les
visites de curta durada o city breaks, modalitat
que gaudeix d’una gran acceptació a nivell internacional–. Respecte d’aquestes dues darreres qüestions, resulta flagrant que la presència
institucional a la xarxa es reduesqui a portals
web que són difícilment identificables en els
motors de cerca i que contenen un nombre
molt limitat de recursos i esdeveniments, els
quals sovint no són actualitzats puntualment i
no sempre ofereixen la possibilitat de compra
d’entrades en línia.
Així les coses, és essencial una planificació institucional que posi en valor els elements culturals existents i que, més enllà de la protecció
i el manteniment, aposti d’una manera clara
pel seu valor d’ús turístic, tot millorant especialment els mecanismes de difusió dirigits
als intermediaris turístics i també als visitants
individuals. Per això, sembla adient plantejar
tota una sèrie d’iniciatives perquè es duguin a
terme de manera coordinada entre les instàncies culturals i turístiques i que, fonamentalment, permetin:
Treballar en el reconeixement internacional de
les Balears com a territori d’interès cultural.
Incloure la perspectiva cultural en la programació turística, tractant sempre d’evitar la banalització de la cultura i el patrimoni en el procés de convertir-los en un producte turístic.
Diversificar els elements culturals inclosos en
les rutes turístiques organitzades.

190

Dades publicades pel Ministeri de Cultura d’acord amb l’explotació específica duita a terme
pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a través de l’Institut
d’Estudis Turístics, a partir de
tres operacions estadístiques que
pertanyen al Pla estadístic nacional (FAMILITUR, FRONTUR i
EGATUR).
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Nombre de turistes

Quadre 4.17

Turistes que realitzen
activitats culturals

% total turistesª

Catalunya

8.178

56,1

Andalusia

5.297

70,8

Balears

4.953

50,7

Canàries

3.255

33,9

Com. Valenciana

2.663

49,4

Madrid

2.468

63,8

Galícia

869

70,8

Castella-la Manxa

717

63,7

País Basc

652

64,2

Múrcia

251

43,5

Aragó

226

56,3

Cantàbria

220

68,5

Astúries

155

75,1

Castella i Lleó

144

58,2

Extremadura

133

61,6

Navarra

100

66,6

La Rioja

31

59,1

Espanya

30.312

53,8

ª Dades en percentatges respecte del total de turistes estrangers
Font: Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), IET

Incorporar elements museístics i interpretatius als recursos patrimonials de les illes amb la
finalitat de dotar-los d’atractiu per al turisme.
Millorar la senyalització i l’accés als elements
culturals d’interès públic.
Dotar de finançament suficient les mesures de
protecció patrimonial per poder oferir un producte de qualitat.
Potenciar la difusió internacional de les fires
i mercats, aprofitant-ne el caràcter cíclic i no
lligat a la temporada turística per fidelitzar el
turista i contribuir a l’allargament de la temporada turística.
Adoptar en la difusió i promoció de l’oferta
cultural una perspectiva més global i exhaustiva

que s’estengui més enllà dels esdeveniments purament lligats a l’àmbit institucional.
Aprofitar al màxim les oportunitats que es
deriven de les noves tecnologies en matèria de
promoció i comercialització.
Adaptar l’oferta turística, sobretot pel que fa
al segment d’allotjament, dels principals nuclis urbans de les illes per facilitar les estades
de curta durada que permeten materialitzar la
promoció de l’interès turisticocultural.
Formar els professionals del sector turístic
sobre els aspectes culturals de les Balears, de
forma que puguin contribuir a transmetre de
manera directa l’existència d’elements patrimonials d’interès.
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Amb tot, sembla clar que, des d’un punt de vista
estrictament turístic, el patrimoni històric i cultural de les Balears constitueix, actualment, una
eina cabdal tant per la diferenciació del producte –per tal com és susceptible d’aportar una dimensió addicional a l’oferta complementària–,
com per la diversificació del mercat –atès que
proposa la possibilitat de plantejar estratègies
de segmentació centrades en el subjecte cultural com una de les motivacions principals del
viatge–. Així mateix, des d’una perspectiva més
àmplia, el desplegament d’una actuació estratègica en matèria de cultura a les Balears resulta especialment rellevant, atès que les activitats
esmentades generen un conjunt d’externalitats
positives (capacitat d’aprenentatge, acumulació i gestió del coneixement, difusió de les innovacions, etc.) que contribueixen al creixement
a llarg termini, alhora que exerceixen un escàs
efecte depredador sobre el medi.
En tot cas, sembla que plantejar la gestió del
patrimoni històric i la cultura des d’un vessant

estrictament econòmic resulta extremadament
reduccionista enfront d’una realitat tan complexa, susceptible d’enfocar-se des d’altres posicions de caràcter més conservador que ponderin per damunt de tot el valor d’existència
dels elements culturals i les seves manifestacions. Des del punt de vista turístic s’aborda
sovint aquesta dualitat, atès que mentre que el
desenvolupament del turisme exerceix impactes culturals positius –ja que permet reforçar
els valors i tradicions regionals–, també pot
exercir-ne de negatius, sobretot si la comercialització turística d’una determinada dimensió cultural implica alterar-ne la naturalesa
(Crouch i Ritchie, 1999). Així doncs, sembla
que cal apel·lar a un enfocament sostenible
envers el patrimoni que postuli la conservació,
però també l’obertura a la societat, qüestió
aquesta darrera que no admet una explotació
arbitrària, però sí un intent d’aprofitar la font
d’ingressos derivada del seu gaudi per millorar-lo i garantir una repercussió positiva en la
població que viu al seu entorn.
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4 . 4 . C a p a cita t in n ova d or a
La innovació constitueix un dels factors més
rellevants per impulsar el creixement econòmic
d’un país o d’una regió i, consegüentment, per
garantir el benestar dels seus habitants. L’avanç
de les economies troba, per tant, un dels principals fonaments en el canvi tecnològic, atès que
fa emergir noves formes de producció, modifica
les possibilitats d’utilització dels recursos naturals, afavoreix l’extensió i diversificació de les
activitats productives i, alhora, influeix sobre la
capacitat competitiva del sistema econòmic, en
general, i de les empreses, en particular.
Aquesta perspectiva va ser adoptada, però sobretot formalitzada, per primer cop, per l’economista Joseph Alois Schumpeter a l’inici del
segle xx, qui afirmava que una economia avança
gràcies a les innovacions que engega l’empresari
mitjançant la creació de noves empreses, generalment amb el recurs al banquer que facilita el
crèdit (Schumpeter, 1983). D’aquesta manera,
l’empresari innovador amb èxit, quan obté beneficis, atreu darrera seu un eixam d’imitadors
que situen l’economia, després de sofrir fluctuacions, en una nova posició d’equilibri millor
que l’anterior, fet que implica, per tant, creixement econòmic.
En aquest context, dues de les qüestions més
interessants, però alhora més complexes, rauen
a fixar què s’entén per innovació i, consegüentment, a establir una metodologia sòlida per
mesurar-la i quantificar-la. Respecte de la primera qüestió, Schumpeter va destacar a la seva
pròpia definició l’estreta relació existent entre
innovació i invent, per bé que ambdós termes
no recullen exactament el mateix concepte. Les
innovacions impliquen, precisament, desenvolupar els invents, institucionalitzant noves formes de produir o introduint nous productes

i serveis en els mercats. Així, la innovació es
defineix actualment com la conversió d’idees
en nous productes, processos, serveis i formes d’organització que tenen èxit en el mercat,
impulsen la productivitat i, per tant, milloren
la competitivitat de les empreses i, en darrera
instància, garanteixen el creixement econòmic
d’un territori.
Respecte de la segona qüestió, són nombrosos
els organismes i les institucions internacionals
que han treballat durant les dues darreres dècades en l’establiment d’un marc conceptual i metodològic i, alhora, en el desenvolupament de
sistemes estadístics d’informació. No obstant
això, l’encara modesta disponibilitat d’indicadors en matèria d’innovació, sobretot a nivell
regional, rau en la relativa novetat de la presa de
consciència envers l’especial contribució que el
procés innovador exerceix sobre les economies,
però sobretot en el caràcter específic de la innovació. En aquest sentit, cal assenyalar la dificultat que sovint implica destriar què constitueix
vertaderament una innovació, determinar-ne
la naturalesa, mesurar-ne la magnitud i, consegüentment, l’impacte. Aquests interrogants
sorgeixen, sobretot, en el cas de les innovacions
no tecnològiques, les quals, generades i canalitzades pel coneixement mateix, es tradueixen
en nous processos organitzatius, noves eines de
gestió i noves formes de comercialització, totes
poc tangibles, almenys a priori.
Val a dir que aquest argument sovint excusa
el fet que la literatura aplicada a l’àmbit dels
serveis i, particularment, del turisme sigui més
aviat escassa, emparada en el seu caràcter més
recent i en la dificultat de mesurar i quantificar la capacitat innovadora. Seguint Sirilli i
Evangelista (1998), les principals característi-
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ques dels serveis, extrapolables a les activitats
turístiques, que tenen implicacions directes a
l’hora d’analitzar la capacitat d’innovació, fan
referència a: l’estreta relació entre la producció i el consum; la intangibilitat i contingut intensiu d’informació dels serveis prestats i dels
processos necessaris per proveir-los; el paper
fonamental del capital humà; i la importància dels factors organitzatius per a la gestió de
l’empresa, entre d’altres.
Tanmateix, la importància econòmica que els
serveis han anat acumulant al llarg de les darreres dècades, tant per l’aportació que efectuen en termes de creixement com de generació
d’ocupació, juntament amb l’evidència que
demostra que els serveis es basen de manera
creixent en el coneixement i són innovadors, ha
desembocat en el fet que els desenvolupaments
metodològics, normatius i estadístics de les institucions i organismes competents vagin adaptant la seva tasca a aquesta nova dimensió.
Així les coses, el Manual d’Oslo, redactat per
l’OCDE l’any 1992 amb la finalitat d’establir les
directrius per a la captació, generació i anàlisi de la informació relativa a la innovació a la
indústria manufacturera dels països membres,
ha ampliat a la darrera actualització, efectuada
l’any 2006, el seu abast als serveis, inclosos els
serveis públics com el de la sanitat i l’educació.
La Comissió Europea, al seu torn, reconeix a
l’edició de l’European Innovation Scoreboard 2007
la necessitat de superar el buit que existeix tant
en l’àmbit estadístic com de la política pública
europea en matèria d’innovació als serveis.
A nivell regional, el Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació de les Illes Balears 2005-2008 estipula, per primer cop, diverses àrees d’acció, entre
les quals el turisme encapçala la llista de prioritats. Aquest Pla reconeix la necessitat d’instrumentar activitats de R+D i altres actuacions
preferents relacionades amb la investigació i la

innovació, prioritàriament a les subàrees relacionades amb l’economia de l’activitat turística,
el patrimoni natural i cultural, la sostenibilitat,
la sociologia del turisme i els seus efectes, la
gestió ambiental de la destinació i l’aplicació
de TIC i altres noves tecnologies al sector.
Ningú no qüestiona, doncs, que la preponderància dels serveis suggereix que la millora
dels estàndards de vida europeus és susceptible de dependre en més alt grau de l’impuls
de la productivitat en l’àmbit de les activitats
terciàries que en el de la indústria manufacturera. Sens dubte, aquesta afirmació pren
a les Balears una rellevància especial, per tal
com les illes assumeixen el grau de terciarització més elevat de l’Estat. En aquesta esfera, el
turisme té un paper principal, motiu pel qual
és plausible afirmar, d’una banda, que l’evolució futura del sector depèn de la capacitat
innovadora, que ha d’aportar noves idees i
fer-les productives, i de l’altra, que la competitivitat futura de l’arxipèlag depèn de la
millora de la productivitat que s’assolesqui,
fonamentalment, al sector turístic mitjançant
una estratègia d’innovació continuada.
En aquest sentit, el context regional de la innovació té un paper fonamental en l’acompanyament i l’impuls dels processos innovadors
que ha d’escometre el sector turístic. No s’ha
d’oblidar que les activitats turístiques, com la
resta de serveis, són els principals usuaris de les
innovacions generades a la indústria (OCDE,
1995), mentre que, alhora, tenen una elevada capacitat de generar coneixement (OCDE,
1996). A les Balears, la inversió en innovació ha
estat tradicionalment escassa, fet que en gran
manera explica que les illes esdevenguin la comunitat autònoma que presenta el percentatge de despesa en R+D sobre el PIB més baix de
l’Estat (0,28%, 2006), el qual, malgrat haverse quadruplicat respecte del que es registrava
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vint anys enrere, suposa una quarta part de la
mitjana espanyola (1,20%) i menys d’una sisena
part de l’europea (1,84%).

191
Els indicadors contemplats per
la Comissió Europea fan referència a: (1) treballadors en l’àmbit
del coneixement, (2) aprenentatge permanent, (3) indústries
manufactureres de tecnologia
mitjana-alta, (4) serveis de tecnologia mitjana-alta, (5) despesa pública en R+D, (6) despesa privada
en R+D i (7) patents.

Al llarg de les dues darreres dècades, les Balears han assolit un nivell de renda superior al
de la mitjana de la UE-27, fet que, certament,
no ha derivat en una ampliació decidida dels
nivells d’innovació. Els resultats del Regional
Innovation Scoreboard 2006 –que calcula, per a
208 regions europees, un índex d’innovació
a través de la ponderació d’un conjunt de
set indicadors191 que es consideren bàsics per
garantir la capacitat innovadora en l’àmbit
nacional i comunitari–, situa les Balears a la
195a posició del rànquing amb la puntuació
més baixa de l’Estat, tot tenint en compte
que l’economia espanyola només supera la
mitjana registrada a Portugal i als països de
l’Europa de l’Est de més recent incorporació.
Així mateix, val a dir que bona part dels índexs d’innovació més elevats corresponen a
regions europees que registren nivells de ren-

da força similars al de les illes. Amb tot, les
Balears han experimentat durant els darrers
vint anys un malbaratament progressiu de la
productivitat que ha derivat en una pèrdua
de riquesa relativa i, consegüentment, en el
descens d’algunes posicions al rànquing de
riquesa per càpita regional.
En qualsevol cas, una de les particularitats que
es desprèn de l’anàlisi de la informació disponible en matèria d’inversió en R+D a les illes rau
en l’escassa aportació del sector privat. Així les
coses, les dades referides a l’any 2006 palesen
que l’empresariat balear va aportar el 19% de
la despesa efectuada en R+D, percentatge que,
força lluny del registre nacional (55,5%), només
supera el corresponent a Extremadura (18,1%)
i marca una clara distància amb el d’altres comunitats autònomes eminentment turístiques
com les Canàries (26,1%).
No obstant això, la informació referida a l’àmbit de les tecnologies de la informació i les co-
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municacions (TIC) palesa que el baix esforç en
R+D a les illes és parcialment compensat per la
puixança de la transferència tecnològica, que
precisament al món turístic s’ha manifestat
d’una manera explícita arran de la liberalització del mercat de les telecomunicacions i la generalització d’Internet.192 Així les coses, la ràtio
de capital TIC per ocupat se situa a les Balears
part damunt de la mitjana espanyola (110%,
2004), a pesar que el pes que ostenta sobre
el capital net productiu total s’ha anat escurçant al llarg de les dues darreres dècades (5,3%,
2004 vs 7,5%, 1987).
En aquest context, la capacitat innovadora desenvolupada pel sector turístic balear, des d’un
enfocament tecnològic, respon, com bona part
dels serveis, a un model de ‘cicle del producte invers’ (Reverse Product Cycle). Aquest model,
base empírica de la teoria d’innovació en serveis de Barras (1986), suposa que la primera
fase del procés innovador, contràriament al
que succeeix en l’àmbit industrial, se centra en
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l’adopció d’una nova tecnologia que permet
millorar l’eficiència d’un procés existent i, consegüentment, la qualitat del servei finalment
prestat, que pot derivar, en darrera instància,
en la concepció d’un nou servei.
Així les coses, no és estrany observar que la capacitat innovadora en l’àmbit del turisme de les
Balears s’hagi orientat majorment cap al desplegament d’innovacions de caràcter incremental
–les quals, enfront de les innovacions radicals,
no suposen la creació d’un nou servei sinó que
se centren en la millora significativa d’un servei
existent– i de tipus no tecnològic –atès que les
millores tecnològiques s’introdueixen arran de
l’adopció de les tecnologies, fonamentalment
TIC, generades a altres sectors–. Aquestes innovacions han afectat, sobretot, els processos
i la comercialització –enfront del producte final
i dels aspectes organitzacionals de les empreses
que les apliquen– i s’han desenvolupat, principalment, als sectors de l’hoteleria i la intermediació turística.
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Per a més informació, consultau el subapartat 3.1.2. Tecnologia i coneixement, a la part
tercera d’aquesta obra.

Gràfic 4.34

Aportació del sector privat
a la despesa autonòmica
en R+D, 2006
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Gràfic 4.35

Evolució de l’estoc
de capital TIC per ocupat,
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Els factors que majoritàriament han motivat
l’activitat innovadora duita a terme al sector
turístic balear fan referència, segons estudis recents (Jacob et al., 2004), a la satisfacció de les
necessitats dels clients, l’increment de la qualitat del servei, la millora de la imatge de l’empresa i l’impuls de la seva competitivitat. Val
a dir que l’interès manifestat en l’obtenció de
certificacions de qualitat i, en menor mesura,
en l’adopció de bones pràctiques ambientals,
sobretot a partir de la segona meitat de la dècada dels noranta en l’àmbit de l’hoteleria, ha
estat un dels elements que ha guiat part de les
decisions preses envers la introducció de nous
elements a la gestió i al servei prestat.
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Per a més informació sobre
aquesta qüestió, consultau
l’apartat 4.1. Mercat de treball i
formació.

Mentrestant, els principals obstacles argüits
pel sector turístic balear a l’hora d’emprendre estratègies d’innovació (Jacob et al., 2004)
se circumscriuen, fonamentalment, a l’àmbit
dels recursos humans, juntament amb altres
aspectes laborals com la temporalitat i l’elevada rotació dels efectius que, en qualsevol
cas, dificulten la implantació de programes de

formació. En un segon pla, l’actuació de les
administracions públiques, el cost elevat de
desenvolupar novetats o millores i les reticències internes pròpies a les organitzacions són
els elements que completen bona part de les
barreres a la innovació turística.
Respecte de la primera de les qüestions, ben
coneguda és la predisposició del sector turístic balear a focalitzar el major volum de contractació en els segments de baixa qualificació,
fet al qual s’associen, principalment, els efectes
de l’herència històrica basada en l’acumulació
de coneixement a través de l’experiència, un
model turístic que ha anteposat, en certs segments, la quantitat part damunt de la qualitat
i el caràcter atomitzat del teixit empresarial.193
Així mateix, segons es desprèn dels estudis esmentats, la manca de personal especialitzat en
TIC a les empreses turístiques de les illes és un
fet extrapolable al conjunt de la realitat insular.
D’acord amb els resultats de les enquestes publicades per l’INE, només el 44% de les empreses de les Balears disposen de treballadors que
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utilitzen l’ordinador almenys un cop a la setmana (vs 49,2%, Espanya) i, alhora, únicament
el 6,4% de les empreses té personal contractat
especialitzat en TIC (vs 12%, Espanya). No s’ha
d’oblidar, en tot cas, que l’escassa preparació
tecnològica dels treballadors manté una relació
bidireccional amb el reduït nivell d’aplicació de
les noves tecnologies en l’àmbit empresarial, no
en va la manca de personal qualificat dificulta
la implantació de les TIC i, al mateix temps, la
seva baixa incorporació als processos productius no n’afavoreix l’aprenentatge informal.
Paral·lelament, sovint s’argüeix que l’elevada
presència d’empreses de reduïda dimensió coarta la capacitat innovadora del sector turístic
de les illes i, sobretot, limita la viabilitat de les
iniciatives que proposen la introducció de novetats significatives tant en l’àmbit de la gestió com de l’organització, la comercialització
i l’articulació de canvis en els serveis prestats.
En aquest sentit, nombrosos estudis referits a
l’àmbit del turisme –com ara Jacob et al. (2004),
Orfila-Sintes (2005) i Sundbo et al. (2007)–
obtenen evidències envers l’existència d’una relació positiva entre les innovacions efectuades i
la mida de l’empresa.
En qualsevol cas, els resultats de la tercera Community Innovation Survey palesen que el diferencial
d’innovació entre empreses de dimensió diversa que operen al sector serveis s’acusa especialment a França, Alemanya, Itàlia i Espanya,
mentre que als països nòrdics l’escletxa es retalla notablement. Cal no oblidar que el sector serveis arreu del món aglutina una major
quota d’empreses de dimensió reduïda enfront
d’altres sectors, com ara la indústria manufacturera (OCDE, 2005). Addicionalment, altres
estudis afirmen que la relació entre innovació
i mida de l’empresa és molt més dèbil que en
l’esfera industrial i suggereixen que les economies d’escala poden resultar menys rellevants

al sector terciari (Comissió Europea, 2004).
Sigui el que sigui, sembla evident que la mida
no és l’única dimensió que s’ha de contemplar
a l’hora d’analitzar el potencial innovador del
sector turístic, atenent, d’entrada, la marcada
heterogeneïtat d’activitats i, per tant, d’empreses que l’integren, juntament amb els diversos
models de gestió adoptables, com succeeix, a
tall d’exemple, al sector hoteler. Precisament,
respecte d’aquest sector, Orfila-Sintes (2005)
assenyala que els establiments que formen part
d’un grup empresarial presenten nivells d’innovació superiors als de caràcter independent.
Alhora, Jacob i Groizard (2007) argumenten la
importància de la transferència dels coneixements acumulats a les destinacions, principalment llatinoamericanes, que les cadenes hoteleres han efectuat a través de les operacions
d’expansió, i manifesten que els establiments
ubicats en aquestes localitzacions presenten
una capacitat innovadora més dinàmica que
els de la mateixa cadena que operen a les illes.
En aquest escenari, s’albiren tota una sèrie de
qüestions estratègiques necessàries per estimular la capacitat innovadora del sector turístic de
les illes amb la finalitat d’escometre iniciatives
viables –que puguin dur-se a terme a la pràctica–, eficients –tant en termes de la qualitat del
servei com de la compatibilitat amb l’estructura de costos–, alineades amb les prioritats
sectorials i regionals establertes en termes de
diferenciació, diversificació i sostenibilitat i,
sobretot, orientades a impulsar la competitivitat tant en l’àmbit empresarial com sectorial i,
consegüentment, regional.
Sigui el que sigui, fomentar la capacitat innovadora en l’àmbit empresarial suposa, en
primera instància, reconèixer que un dels aspectes essencials rau a equilibrar els costos i
els beneficis del procés innovador i, amb això,
mantenir i, fins i tot, engreixar la rendibilitat
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privada. Així les coses, els àmbits d’actuació
proposats a continuació tenen en comú l’objectiu d’impulsar les principals motivacions
i, alhora, minimitzar els obstacles que poc o
molt condicionen l’exercici de la capacitat innovadora al sector turístic balear:
Sistema científic: cal incrementar-ne l’efectivitat impulsant la despesa en R+D+i i la formació
d’investigadors, que alhora han d’augmentar la
presència, sobretot, al sector privat. Entenent
que el sistema científic constitueix la primera
peça del procés innovador, és indispensable
reduir l’anomenat ‘filtre del coneixement’, és a
dir, l’escletxa que es produeix entre el coneixement que té un valor comercial potencial i el
coneixement que realment es comercialitza. Per
aquest motiu, és necessari fomentar el rol de les
unitats d’intermediació, com ara les fundacions
universitat-empresa, per garantir la translació
del coneixement científic a l’àmbit empresarial,
en particular, i el seu aprofitament per part del
sistema econòmic i social, en general.
Política tecnològica: treballar, més enllà del
finançament públic de la investigació, en l’articulació i implantació dels instruments necessaris per transformar el coneixement en nous
processos i nous productes de mercat. Tan important és que la política tecnològica impulsi el
saber bàsic i la innovació com que difongui el
coneixement i la tecnologia. En aquest sentit, és
totalment necessari realitzar a priori una avaluació de les capacitats objectives de la gestió
del coneixement de les empreses i institucions
balears i, consegüentment, minimitzar els factors que disminueixen l’al·licient de l’empresariat turístic per invertir en R+D+i, els quals fan
referència, bàsicament, a la intangibilitat dels
resultats, l’elevat nivell de risc associat a la generació d’una innovació pionera i els elevats
costos que sovint només es compensen si diverses empreses els comparteixen.

Infraestructures i equipaments: l’articulació
del sistema científic i la instrumentació efectiva
de la política tecnològica necessita sustentarse en una dotació d’infraestructures suficient.
En aquest sentit, destaca la importància d’engreixar l’estoc de capital productiu tecnològic
regional i dotar les Balears d’una xarxa de telecomunicacions suficient i adequada a la realitat
turística de les illes.
Mercat laboral: augmentar el nivell de formació del capital humà. Disposar d’una població
activa qualificada –amb un elevat nivell d’educació superior, construïda sobre la base d’una
bona educació primària i secundària–, és clau
per garantir la capacitat sectorial de generar innovació i d’adoptar la generada a altres àmbits
de l’estructura productiva regional. Així mateix,
la formació del capital humà en matèria de
TIC i les noves tecnologies generalistes resulta
cabdal a l’hora d’introduir noves pràctiques o
canvis als processos i procediments de comercialització i prestació del servei turístic.
Esperit emprenedor: fomentar l’esperit emprenedor, juntament amb la presència d’institucions públiques d’investigació i entitats de
capital risc, pot influir en el perfil innovador
de les empreses turístiques. Les Balears s’han
caracteritzat històricament per un marcat caràcter emprenedor que ha derivat en una dinàmica de creació d’empreses i de generació
de treball autònom superior a la mitjana nacional. En l’àmbit turístic, el caràcter pioner de
les iniciatives empresarials duites a terme des
de l’inici del desenvolupament turístic és reconegut a nivell internacional, fet que posa en
relleu una capacitat d’innovació potencial que
no es pot malbaratar. En aquest sentit, l’experiència acumulada pel sector turístic al llarg
de les darreres dècades constitueix un bagatge
que cal capitalitzar i transformar en una font
d’innovació continuada.
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Cooperació empresarial: incentivar aliances
empresarials per establir estratègies tecnològiques conjuntes i d’innovació constant ofereix,
a més, la possibilitat de compartir costos, rendibilitzar els processos i, sobretot, establir una
estratègia d’innovació coherent amb la diversitat
d’activitats i unitats empresarials que integren la
prestació del servei turístic balear. Així mateix,
resulta cabdal la connexió del sector turístic amb
la resta de l’estructura productiva regional, de
manera que la transferència de coneixements i
tecnologia sigui factible en ambdues direccions.
Amb tot, cal no deixar de banda que el desenvolupament d’una intensa capacitat innovadora en l’àmbit turístic respon, fonamentalment, a l’imperatiu del mercat, que obliga a
escometre un procés d’adaptació contínua en

un entorn altament canviant. El nivell de desenvolupament regional assolit i la maduresa
del producte turístic mateix suggereixen que els
tradicionals avantatges comparatius en preus i
costos baixos ja no són suficients en un marc
de competència creixent. L’impuls i el manteniment ulterior de la competitivitat del turisme a
les Balears passa, doncs, pel plantejament de
noves idees, processos i serveis que responguin
a les preferències de la demanda, millorin l’eficiència de la gestió, siguin compatibles amb
l’estructura de costos i, per tant, viables en la
pràctica i que, així mateix, garantesquin la diferenciació de producte en un món globalitzat,
competitiu i interconnectat. L’estimulació de la
capacitat innovadora constitueix, per tant, un
important condicionant a mitjà i a llarg termini
del turisme a les Balears.
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4 . 5. E s t ru ct u r a j u r íd ica i m a rc in s t it uc iona l
La realitat actual de les Balears i l’evolució interna del seu teixit econòmic i social no pot explicar-se ni formular-se sense considerar la influència exercida pel marc jurídic i institucional. Des
de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de l’any
1983, les Balears han experimentat una profunda transformació institucional que ha anat
acompanyada de l’articulació, ràpida i progressiva, d’una organització política i autonòmica
que, paral·lela a la desenvolupada a altres comunitats, ha possibilitat una creixent descentralització i consolidació social de l’autonomia, per
bé que les normes generals de caràcter estatal
continuen sent aplicables, especialment en matèria civil, tributària i mercantil. Alhora, el procés
normatiu duit a terme al llarg de les dues darreres dècades ha integrat les exigències i recomanacions emeses per les institucions europees, les
quals, fonamentalment a través de l’aprovació
de directives, han establert els principis als quals
és necessari transposar les disposicions formulades als estats membres de la UE.
En aquest context, el traspàs de competències
i mitjans econòmics i humans, juntament amb
l’aprovació d’un gran nombre de lleis sobre un
ampli ventall de matèries relacionades de manera directa o indirecta amb el turisme, s’ha
erigit en un element cabdal per a l’articulació
i el desenvolupament d’aquesta activitat. Sens
dubte, la dimensió jurídica del turisme és significativament interdisciplinar i es projecta sobre
una pluralitat de branques del dret i d’institucions jurídiques. No obstant això, el corpus
de normes resultant està configurat per una
legislació certament atomitzada i, en alguns
casos, fins i tot confrontada, atesa la diversitat
d’orígens normatius i àmbits d’aplicació, com
també la rapidesa amb la qual s’han pretès regular des de l’esfera autonòmica cadascuna de

les matèries que afecten una activitat dotada
d’una centralitat tan elevada a les Balears com
és el turisme.
Consegüentment, l’assumpció de competències ha requerit l’articulació d’un sistema de normes per ordenar i distribuir les fonts públiques
de finançament que contribueixen decisivament
a configurar la dotació de béns i serveis públics
que, en major o menor grau, s’insereixen en la
prestació dels serveis turístics. Així mateix, la importància de l’entorn natural en la configuració
de l’arxipèlag com a destinació ha exigit una intervenció pública restrictiva respecte de l’ordenació territorial de l’activitat turística com a via
per preservar el paisatge i fer front al consum
abusiu de recursos naturals. Paral·lelament,
s’ha procedit a l’ordenació de les principals
activitats que integren l’oferta turística, per
bé que, sobretot, una bona part dels esforços
s’han centrat a regular les característiques dels
establiments d’allotjament i els serveis que s’hi
presten. Alhora, els aspectes que afecten particularment les persones físiques involucrades en
el fet turístic continuen en gran manera sotmesos a les disposicions generals d’àmbit estatal,
tant pel que fa als turistes –en termes de protecció com a consumidors i la normativa d’estrangeria relativa a les condicions d’entrada a
la destinació i als moviments de capitals–, com
als treballadors del sector turístic –en termes de
la regulació de les condicions laborals específiques de l’activitat i els acords assumits arran
dels processos de negociació col·lectiva.
Amb tot, cal assenyalar que, malgrat l’encert
de les institucions autonòmiques en la tasca
legislativa i executiva, el camí recorregut palesa
una manca de coordinació amb l’actuació estatal, com també entre els diferents nivells de
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l’administració autonòmica (i.e. Govern de les
Illes Balears i els consells insulars respectius),
circumstància que, algunes vegades, ha derivat
en la duplicitat de normatives o, per contra, en
l’absència de regulacions. Així doncs, no sempre
ha estat possible dur a terme la indispensable
verificació i control del compliment de les finalitat prefixades i que ha llastrat les sinergies entre
sector públic i privat necessàries per assolir graus
més elevats d’eficàcia i eficiència en la utilització dels recursos públics. Si, a més, a aquests
fets s’afegeix que les particularitats específiques
de cada moment posen en relleu un incessant
degoteig de qüestions que requereixen nous impulsos i horitzons, sembla que és necessari fer
possible una transformació que actuï a favor
dels principis de subsidiarietat, eficàcia i eficiència en la gestió de les polítiques públiques i en
l’acomodació de les institucions a les exigències
dels dinàmics processos de canvi tecnològic i espacial produïts. I més encara en un context com
l’actual, en el qual a les transformacions específiques de l’estructura balear d’oportunitats cal
sumar-hi els efectes que es deriven d’un món altament globalitzat i, per tant, cada vegada més
interdependent i integrat.
Així les coses, el bon govern de la regió i, particularment, de les seves àrees urbanes, l’oferta
d’infraestructures, la prestació de serveis i les
capacitats per gestionar amb eficàcia, assumeixen cada vegada més una importància més
decisiva pel que fa al creixement econòmic i la
localització empresarial de grans inversions.194
En aquest sentit, tot i que la influència d’aquests
factors pot ser dispar per als diferents sectors
econòmics (Luce, 1994; Dalenberg i Partridge,
1995), en l’àmbit del turisme s’accepta que la
dotació i la gestió dels equipaments i serveis
públics s’erigeixen en un component clau del
producte turístic, per tal com ostenten un elevat potencial diferenciador i condicionant de la
competitivitat a mitjà i a llarg termini.
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4.5.1. Sistema de finançament
i fiscalitat
La suficiència financera constitueix una premissa bàsica per al desenvolupament regional, per
tal com, lligada a una dotació potencial d’infraestructures i serveis públics, condiciona l’esdevenir de l’activitat econòmica i, en darrera instància, repercuteix en el benestar de la societat.
Des d’una òptica essencialment turística, si bé
resulta prou complex precisar una relació directa entre l’activitat i el nivell d’aprovisionament
públic, el cert és que, tal com reconeixen diversos estudis (Murphy et al., 2000; Monfort et al.,
2000), la dotació de béns i serveis públics s’integra en el producte turístic com un component
més, motiu pel qual és susceptible d’introduir
un cert grau de diferenciació –sobretot en el cas
de destinacions madures, com la balear– i, alhora, d’erigir-se en un dels factors condicionants
de la competitivitat a mitjà i a llarg termini.
Des d’aquest punt de vista, i tenint en compte que
les funcions del sector públic responen, fonamentalment, a l’assignació de recursos, la redistribució de la renda i l’estabilització macroeconòmica
(Musgrave, 1959), l’estructura jurídica i institucional assumeix un paper protagonista en la definició d’un sistema que ordeni i distribuesqui les
fonts de finançament disponibles d’acord amb
els principis de suficiència, solidaritat i corresponsabilitat. En l’àmbit autonòmic, el sistema
de finançament per a les comunitats autònomes
de règim comú s’ha articulat arran dels preceptes
articulats a: (1) la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes; (2) els plans quinquennals aprovats pel
Consell de Política Fiscal i Financera durant el període 1987-2001;195 i (3) la Llei 21/2001, de 27 de
desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals
i administratives del nou sistema de finançament
de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb Estatut d’autonomia.

194

Sobre aquesta qüestió, consultau Draper i Herce (1994),
Gramlich (1994), De la Fuente
(1996), Fisher (1997), Pereira i
Flores de Frutos (1999) i Castells
et al. (2005).

195
Concretament, el Consell de
Política Fiscal i Financera va instrumentar tres plans quinquennals de conformitat amb l’Acord
1/86, de 7 de novembre, referit al
període 1987-1991; l’Acord 1/92,
de 20 de gener, referit al període
1992-1996; i l’Acord 1/96, de 23
de setembre, referit al període
1997-2001.
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196

Sobre aquesta qüestió, consultau l’evolució de l’estoc de capital
públic per càpita de les Balears al
subapartat 3.1.6. Sector públic i
sector privat, a la part tercera de
l’obra.
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Val a dir que, si bé els diferents sistemes presenten algunes diferències significatives, com també
imperfeccions patents en termes d’escassetat de
recursos, iniquitat, etc., el procés progressiu de
descentralització fiscal ha permès a les Balears
ampliar tant el nivell d’autonomia financera en
termes de la despesa gestionada i els ingressos
cedits, com la capacitat normativa atorgada
per a la creació de tributs propis. Alhora, cal
reconèixer que els canvis experimentats pel sistema al llarg dels darrers vint anys han impedit
que el principi d’eficiència, postulat per la teoria
del federalisme fiscal (Agúndez i Pedraja, 2003),
desplegàs tota la seva potencialitat, fet que ha
derivat en un estat de polèmica permanent compartit per les distintes comunitats autònomes.
Sens dubte, la preferència del sistema per l’statu
quo explica bona part d’aquesta situació, per
tal com ha limitat part de l’efecte esperat de la
constant introducció d’elements dinamitzadors
(ajust estructural dels ingressos tributaris, despesa equivalent, fons de compensació interterritorial, participació en els ingressos estatals,
etc.) i les modificacions efectuades arran de
la transferència dels serveis fonamentals com
l’educació i la sanitat. El respecte per l’statu
quo constitueix una restricció inicial per la qual
cap comunitat autònoma ha de percebre per a
cadascun dels blocs competencials establerts
(competències comunes, assistència sanitària i
serveis socials de la Seguretat Social) una quantitat de recursos inferior a la que li hauria correspost amb el sistema anterior.
Així doncs, tot i que el criteri esmentat es planteja, juntament amb altres instruments, amb
la finalitat última d’impulsar el principi de solidaritat, acaba erigint-se en un dels principals
factors condicionants dels resultats del sistema. No en va, aquesta restricció explica que les
comunitats autònomes amb una major dotació
d’infraestructures en el moment de l’assumpció

de les competències gaudesquin d’una situació
més favorable, mentre que aquelles comunitats
amb una menor dotació d’equipaments inicial
arrosseguin d’entrada un dèficit per fer front a
la prestació d’un nivell equivalent de servei.
Les Balears, incloses en aquest segon grup
d’autonomies, han palesat històricament una
dotació d’estoc de capital públic per càpita inferior a la mitjana espanyola,196 circumstància
atribuïble, essencialment, al nivell d’inversió assumit tant per l’Administració autonòmica com
central. Val a dir que, durant el darrer sexenni,
la situació no sembla que s’hagi corregit, atès
que, malgrat que les despeses en inversions reals
i transferències canalitzades per les institucions
d’àmbit autonòmic i local hagin augmentat
fins a superar la mitjana nacional durant diversos exercicis, les efectuades per l’Administració
central han sofert una progressiva caiguda que,
l’any 2006, les ha situat un 58,7% part davall de
la referida al conjunt de l’Estat.
Addicionalment, cal assenyalar que, en el marc
del sistema aplicat durant el període 1981-1986,
el traspàs de competències es va dur a terme
d’acord amb el criteri del cost efectiu, segons el
qual les administracions autonòmiques rebien el
cost suportat per l’Estat per a la prestació dels serveis en qüestió. De fet, no va ser fins a l’arribada
dels plans quinquennals que es va començar a
considerar la possibilitat de quantificar les necessitats específiques de despesa de cada comunitat sobre la base de la ponderació de diverses
variables (població, esforç fiscal, riquesa relativa,
superfície territorial, insularitat, etc.) previstes
inicialment a la Llei orgànica 8/1980. Amb tot, el
resultat de l’aplicació successiva dels plans quinquennals, malgrat articular distintes fórmules
d’assignació dels recursos i dotar de major rellevància els recursos propis, no va aconseguir corregir les disparitats autonòmiques, i n’és la prova
el fet que el finançament per càpita balear es va
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Gràfic 4.36

Evolució de la despesa
en inversions reals
i transferències per càpita
a les Balears, 2001-2006
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Posteriorment, el sistema actual, articulat a
través de la Llei 21/2001, ha establert les necessitats de finançament partint de la base que
totes les comunitats autònomes tenen transferit el mateix volum de competències. Sota
aquesta premissa, el repartiment dels recursos
assignats a cada bloc competencial es duu a
terme segons un conjunt de variables sociodemogràfiques i distributives (població i, específicament, població protegida i persones de més
de seixanta-cinc anys, en el cas de les competències sanitàries i de serveis socials, insularitat,
dispersió territorial i superfície), considerades
representatives de les necessitats de despesa de
cada comunitat d’acord amb els valors de l’any
1999, que es designa com a base.
Amb aquesta informació, el sistema determina
quants de recursos s’han de distribuir (o massa

de finançament), com s’ha de realitzar la distribució (segons les necessitats de finançament
estimades) i quins són els mitjans tributaris o
financers que han de cobrir les necessitats de
despesa de les comunitats autònomes de règim
comú. Mentre que les dues primeres qüestions
tenen una resposta concreta per a cadascun
dels tres blocs competencials considerats, la
tercera obté una resposta conjunta, per tal com
els recursos financers disponibles són fixats globalment per atendre les necessitats de finançament resultants de la integració de tots els blocs.
Així les coses, la diferència entre les necessitats
de finançament i els recursos tributaris disponibles determina, en valors de 1999, el signe i
l’import original del mecanisme equilibrador
de tancament del sistema, anomenat fons de
suficiència.197 Amb vocació de permanència,
el sistema possibilita la percepció de recursos
suplementaris per eliminar les divergències autonòmiques i garantir una prestació igualitària
dels serveis públics fonamentals a través de
l’establiment d’assignacions d’anivellament,198

60
40

* Índex Espanya=100
** Les dades referides a l’Administració autonòmica i les corporacions locals, no disponibles per a l’any 2006, s’han elaborat a partir
dels pressupostos liquidats. Les dades referides a l’Administració central s’han elaborat a partir dels pressupostos aprovats i inclouen les inversions de l’Estat, els organismes autònoms, el sector públic empresarial i fundacional i altres organismes públics

situar entre un 15% i un 20% part davall de la mitjana durant el període 1987-2001 (Monasterio i
Suárez-Pandiello, 1998; Castells et al., 2005).

80

197
El fons de suficiència, que es
calcula per a cada comunitat
autònoma, és el resultat de la
diferència entre les necessitats de
finançament i el total de recursos
de naturalesa tributària, ambdues magnituds valorades a l’any
base. Vegeu els articles 15 i 16 de
la Llei 21/2001.
198

Les assignacions d’anivellament fan referència als recursos
suplementaris destinats a garantir una prestació dels serveis
públics fonamentals d’educació i
assistència sanitària sense grans
divergències entre les comunitats
autònomes. Les circumstàncies
que activen aquest mecanisme
consisteixen en l’augment anual
superior en tres punts percentuals a la mitjana nacional del
nombre d’alumnes d’ensenyament obligatori, en l’àmbit de la
sanitat, o de la població protegida ponderada segons l’edat, en
l’àmbit de la sanitat. Vegeu l’article 67 i la disposició addicional
primera de la Llei 21/2001.
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alhora que identifica altres instruments amb
la intenció d’assegurar un nivell equivalent de
servei independentment de la capacitat fiscal,
com ara el fons de riquesa relativa, el fons per
pal·liar l’escassa densitat de població i el fons
de compensació interterritorial, entre d’altres.

jors competències normatives a les comunitats
autònomes sobre alguns dels impostos cedits
anteriorment, com ara l’impost sobre la renda
de les persones físiques, l’impost de patrimoni,
l’impost de successions i donacions, etc. Amb
tot, la contribució de cadascuna de les fonts
de finançament s’ha vist alterada, atès que els
recursos derivats de la cessió total o parcial
dels tributs assoleixen una representativitat mitjana del 60,4% durant el període 2002-2006
(vs 30,4%, 1997-2001; 12,7%, 1992-1996).

Així mateix, el sistema actual ha ampliat el principi de corresponsabilitat fiscal amb la finalitat
de possibilitar el finançament de les noves competències assumides per les comunitats autònomes, principalment pel que fa a l’assistència
sanitària. D’una banda, en el moment de la
seva entrada en vigor es va acordar, com a novetat, la cessió parcial de l’impost del valor afegit (35%) i dels impostos especials de fabricació
sobre la cervesa, els productes intermedis, els
alcohols i begudes derivades, els hidrocarburs i
les labors de tabac (40%), a més de la cessió total dels impostos especials sobre l’electricitat,
determinats mitjans de transport i de l’impost
sobre les vendes al detall de determinats hidrocarburs. D’altra banda, es varen atribuir ma-

A les Balears, els recursos del sistema subjectes
a liquidació han ascendit l’any 2006 a un total
de 1.531,04 milions d’euros, quantia que deriva
dels ingressos tributaris pertinents (1.728,54 milions d’euros), la garantia d’assistència sanitària (14,01 milions d’euros) i, així mateix, la devolució als cabals públics en concepte de fons
de suficiència (-211,68 milions d’euros). Les
illes són, doncs, la única comunitat autònoma
que, juntament amb Madrid, assumeix un fons
de suficiència negatiu, si bé la importància re-
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lativa d’aquest instrument sobre els recursos liquidats és superior a l’arxipèlag (13,8% vs 1,9%,
Madrid). En termes per càpita, la liquidació evidencia per a les Balears una ràtio de 1.529,41 euros per habitant, xifra que s’erigeix en la més
reduïda del conjunt de comunitats autònomes
de règim comú, per tal com se situa un 22,2%
part davall de la mitjana i assoleix un diferencial
negatiu del 41% respecte d’Extremadura, territori que registra la quota més elevada. Aquest
resultat s’ha obtengut reiteradament des de
l’entrada en vigor del nou sistema, moment en
què la primera liquidació situà el finançament
per càpita balear (1.207,58 €) a la penúltima
posició del rànquing autonòmic (1.463,98 €),
alhora que, pel que fa al període 2002-2006,
s’acumula el creixement nominal més baix de
l’Estat (26,7% vs 34,2%, mitjana).
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taxes afectes als serveis traspassats (17,54 milions d’euros) i dels tributs cedits totalment, tant
recaptats per la hisenda autonòmica (779,8 milions d’euros) com per l’Administració General
de l’Estat (111,41 milions d’euros). D’aquesta
manera, el rendiment definitiu del total de recursos del sistema ha assolit els 2.439,78 milions
d’euros, quantia que palesa una ràtio per càpita
(2.437,20 €/hab.) que se situa part davall de la mitjana (2.630,37 €/hab.) i només supera les referides
a la Comunitat Valenciana (2.405,57 €/hab.)
i les Canàries (2.399,96 €/hab.). Tot plegat ha
permès que la capacitat fiscal per càpita de l’arxipèlag, obtenguda arran dels tributs cedits amb
i sense capacitat normativa (2.634,66 €/hab.),
mantengui un diferencial positiu respecte de la
resta de territoris (142%).
En aquest marc, el sistema palesa certes debilitats que comprometen la suficiència financera
balear tant en termes estàtics –per tal com les
necessitats de finançament s’han determinat
d’acord amb una sèrie de variables i ponde-

Així mateix, la progressiva ampliació de l’autonomia financera i la capacitat normativa ha afegit
al finançament balear un total de 908,75 milions
d’euros, en concepte de la recaptació real de les
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199
L’increment anual del fons de
suficiència s’instrumenta, si és
positiu, a partir de l’evolució que
presenti l’ITE nacional (inclou la
recaptació estatal, excepte la susceptible de cessió a les comunitats
autònomes) respecte de l’any base,
mentre que si és negatiu, s’opta
per aplicar l’ITE regional (inclou
la recaptació efectuada en el territori de la comunitat autònoma en
concepte d’IRPF, IVA i dels impostos especials cedits parcialment),
si és que presenta un increment
major que l’ITE nacional.

200

Per a més informació, podeu
consultar les actes del Consell de
Política Fiscal i Financera relatives
a les sessions número 40, 48 i 59.

201

Per a més informació, consultau el subapartat 4.2.2. Població i
assentaments urbans.
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racions i no mitjançant anàlisis específiques–,
com dinàmics –atès que l’actualització del mecanisme de tancament del sistema s’efectua
d’acord amb l’índex d’ingressos tributaris,199
sense tenir en compte la variació experimentada per les variables sociodemogràfiques i distributives des de l’any base (1999), i únicament
se’n contempla la revisió en cas de canvis en les
competències o en els ingressos fiscals.
Respecte d’aquesta darrera qüestió, l’omissió
per part del sistema de l’increment poblacional
–més enllà de la resposta obtenguda en termes
de les assignacions d’anivellament–, constitueix
l’element que centra la major part del debat
generat a les comunitats de règim comú, en les
quals, com és el cas de les Balears, l’evolució
demogràfica experimentada durant el període
1999-2006 ha superat amb escreix la mitjana
nacional (21,8%, Balears vs 11,2%, Espanya). Així
les coses, nombroses autonomies, des de la convicció que aproximar-se tant com es pugui a la
càrrega demogràfica real és un factor clau per
determinar l’augment de les necessitats de despesa, han proposat no només la revisió de les
xifres padronals sinó també la inclusió d’altres
variables relatives a la població immigrant, la
població de zero a tres anys, la població resident no empadronada i la població en situació
d’exclusió social. Així mateix, s’ha sol·licitat la revisió de la ponderació atorgada a la població de
més de seixanta-cinc anys i, en altres àmbits, la
incorporació de paràmetres relatius als quilòmetres de costa, l’orografia, la conservació del medi
ambient i la dimensió dels nuclis urbans.200
I és que, en realitat, si es critica l’actual sistema
de finançament no és només per qüestionar els
resultats en matèria d’iniquitat o els nous recursos que hauria d’aportar l’Administració General
de l’Estat, sinó per posar en evidència l’escassa
adaptació del sistema a les necessitats individuals i col·lectives que té una societat moder-

na i desenvolupada com la balear. Per afrontar
aquesta situació, el diagnòstic efectuat pel Ministeri d’Economia i Hisenda assenyala que, una
vegada finalitzat el procés de traspàs de competències, l’Administració central no disposa del
marge de maniobra financer que tenia en el marc
dels sistemes de finançament anteriors, motiu
pel qual la discussió s’hauria de centrar, més que
en l’augment dels recursos estatals, en l’equilibri
de la capacitat de les comunitats per decidir autònomament sobre les polítiques d’ingressos i
despeses, i dissenyar els mecanismes que puguin
ajustar l’evolució dels recursos del sistema a les
necessitats de finançament derivades de la variació de la població o d’altres causes.
Sigui el que sigui, la realitat específica de les
Balears s’ha d’interpretar com un tot, si es pretenen analitzar amb rigor les necessitats reals
d’aquest territori. En aquest sentit, més enllà
de considerar el dinamisme demogràfic regional, no es pot obviar que l’arxipèlag acull prop
d’una cinquena part dels fluxos turístics internacionals que arriben a l’Estat, fet que obliga
a tenir en compte les necessitats de la població
no resident. Així doncs, la presa de decisions
d’inversió i, consegüentment, d’assignació del
finançament està condicionada a la càrrega
demogràfica real de les illes,201 atès que suposa
un augment, i alhora una concentració estacional, dels requeriments reals en la prestació de
certs serveis (com els sanitaris) i la provisió de
determinades infraestructures i equipaments
(com els relacionats amb l’accessibilitat i el
transport, la distribució d’aigua, el tractament
de residus, etc.), vitals tant per a la prestació i
la qualitat de les dimensions més bàsiques del
producte turístic com per garantir la satisfacció
de les necessitats de la població local.
En aquest escenari, els processos de reforma estatutària culminats durant el darrer trienni a diverses regions han provocat un intens debat que,
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a efectes pràctics, resulta transcendental des de
la perspectiva del sistema de finançament de les
comunitats autònomes subjectes al règim comú.
De fet, molts són els estudis que han efectuat,
Administració estatal inclosa, un diagnòstic del
sistema vigent i que han demostrat, a partir dels
resultats de les darreres liquidacions, les importants deficiències i situacions de greuge comparatiu generades (Pou, 2004; Álvarez i Cantarero,
2006; De la Fuente i Gundín, 2008).
Específicament, és necessari remarcar el paper
rellevant que pot tenir el desplegament de la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, disposició que, en el títol VIII referit a Finançament i
Hisenda, recull la necessitat d’abordar tota una
sèrie de qüestions en la formulació de nous sistemes de finançament, atès que, en el passat, han
afectat notablement els interessos financers de
les illes. Entre altres mesures es proposa:
La utilització de la població real efectiva com a
variable per calcular les necessitats de despesa
(art. 130.1). Aquest fet implica reconèixer, per
primera vegada,202 que la població no resident
afecta la despesa pública requerida per a la
prestació d’un nivell de serveis equivalents al de
la resta de comunitats.203
La introducció de limitacions en l’ús de regles
de modulació que provoquin distorsions en els
càlculs de les necessitats que sorgeixen de les variables mateixes (art. 130.2). D’aquesta manera,
s’intenta evitar l’aplicació de criteris subjectius
que en l’actual sistema han suposat retalls de finançament considerables per a les Balears.
L’actualització del sistema de finançament
amb la intenció de tenir en compte l’evolució
de la capacitat d’obtenció d’ingressos i de les
variables condicionants de les necessitats de
despesa (art. 131). D’aquesta manera, es trac-
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ten de corregir els problemes d’insuficiència dinàmica generats per l’actual sistema.
El disseny d’un mecanisme d’anivellament interterritorial que garantesqui nivells similars de
serveis en l’àmbit de l’educació, la sanitat i la
resta de serveis socials que són essencials per
a l’Estat del benestar i, alhora, obrir la possibilitat d’un anivellament parcial per a la resta
de competències (art. 123.2). La materialització d’aquesta proposta suposaria un canvi fonamental respecte dels models de finançament
existents fins aleshores, fet que, sens dubte,
permetria incrementar d’una manera significativa el finançament balear en termes relatius.
L’establiment durant un període de set anys
d’un llindar mínim d’inversions que l’Estat ha
de dur a terme, de manera que els recursos canalitzats a les Balears s’assimilin a la mitjana
per càpita realitzada a la resta de comunitats
autònomes de règim comú (disposició transitòria novena).
Amb tot, sembla que es consideraria suficient
que el sistema de finançament establert en el
marc del nou Estatut, fos quin fos, adoptàs
un paper còmplice en aquest difícil afer i que,
en tot cas, permetés prioritzar algunes de les
necessitats reals de les Balears amb certes garanties de qualitat, un elevat grau de suficiència econòmica i un únic objectiu: assegurar als
ciutadans el manteniment de les seves rendes i
el seu benestar.

4.5.2. Legislació territorial:
situació de conjunt
L’indissociable vincle existent entre territori i
turisme deriva tant del fet que el sòl és la principal matèria primera per a la implantació i el
desenvolupament de l’activitat turística com
de la pressió que aquesta darrera exerceix so-

202

La falta de reconeixement de
la població no resident com a
variable de necessitats de despesa
ha estat una reivindicació constant per part de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Així ho demostra el recurs d’inconstitucionalitat presentat des
de l’arxipèlag contra determinats
preceptes de la Llei 33/1987, de
23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat, que va donar
lloc a la sentència 68/1996 del
Tribunal Constitucional a través de la qual es va considerar,
d’acord amb la Constitució, la
no-utilització de la població de
fet per al càlcul de les necessitats
de finançament.
203
Tot i això, cal reconèixer que la
Llei 21/2001 va suposar la creació
de l’anomenat fons de cohesió sanitària, destinat a compensar els
costos que comporten per a les
comunitats els fluxos de pacients
desplaçats des d’altres territoris
per rebre assistència sanitària.
Aquest fet suposa compensar les
despeses sanitàries generades per
la població no resident, entre la
qual s’inclou la població turística.
No obstant això, els problemes,
sobretot pel que fa a la dotació
del fons, han limitat la seva eficàcia (Tamayo, 2003).
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204

Vegeu Cals (1986), Baños
(1999) i Piga (1996).

205
Aprovades per la Llei 6/1999,
de 3 d’abril, de directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i mesures tributàries.
206
La Llei 2/2001, de 2 de març,
d’atribució de competències
als consells insulars en matèria
d’ordenació del territori, estableix a l’article 1 que correspon
a les administracions insulars
l’aprovació dels plans territorials
respectius, mentre que, alhora,
fixa la relació de plans directors
sectorials reservats igualment als
consells insulars, i afegeix que
serà també pròpia dels consells
la competència per a l’elaboració
i aprovació d’altres plans directors quan així ho prevegin les
corresponents lleis atributives de
competències.
207
Vegeu, en aquest sentit, el
subapartat 4.2.1. Recursos de
base limitats.
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bre el territori (Díaz, 2006; Vera et al., 1997).
No en va, es considera que la competitivitat del
turisme està fortament condicionada, tant en
termes de la qualitat del servei com de la rendibilitat de les inversions, pels canvis territorials i
també per l’organització espacial, d’acord amb
la sistemàtica dels assentaments, l’ordenació
de l’espai i l’urbanisme, l’accessibilitat, els equipaments i les infraestructures, etc.204
Precisament, la diversitat d’interessos que conflueixen sobre el territori explica la necessitat
de realitzar un planejament integral que superi
l’ordenació aïllada i singular d’un sector econòmic concret. Des d’aquesta perspectiva, és
evident l’existència d’una íntima relació entre
l’ordenació territorial i l’ordenació de l’activitat
turística, així com la necessitat d’establir mecanismes adients per a la correcta articulació i
coordinació d’ambdues funcions.
En definitiva, aquesta qüestió és susceptible
de resoldre’s mitjançant la incorporació de la
planificació territorial a l’àmbit de l’ordenació de l’activitat turística, mecanisme propi de
l’ordenació del territori. Així, d’acord amb la
UNWTO (1999a), és imprescindible, abans de
programar qualsevol tipus d’actuació, disposar
d’un pla turístic que definesqui un model sostenible i competitiu de desenvolupament que es
pugui plasmar sobre el territori a través de la
planificació territorial. La planificació territorial
constitueix, doncs, l’instrument idoni per dur a
terme una ponderació del conjunt d’interessos
que concorren sobre el territori, amb l’objectiu
de fer possible un equilibri entre els dos valors
superiors (definits com a referents de l’acció
pública als articles 40 i 45 de la Constitució):
el desenvolupament econòmic i la preservació
dels recursos naturals.
A les Balears, el marc normatiu de l’ordenació territorial descansa en la Llei 8/1987, d’1

d’abril, d’ordenació territorial de les Illes Balears, que posteriorment va ser substituïda per la
Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació
territorial. Ambdues disposicions estableixen
els instruments a través dels quals es desenvolupa la funció pública d’ordenació territorial i
entre els quals destaquen les directrius d’ordenació territorial,205 que prevalen d’acord amb
el seu rang sobre la resta d’instruments: els
plans territorials insulars –encarregats de l’ordenació integral del territori a cada una de les
illes– i els plans directors sectorials –centrats
en la projecció territorial d’un sector d’activitat concret, com per exemple el turisme–. Encara que els primers prevalen sempre sobre
els segons, el fet que el desenvolupament dels
plans territorials insulars sigui, a diferència dels
plans sectorials, exclusiu dels consells insulars,
explica que l’eventual conflicte entre les determinacions d’un i l’altre s’hagin de resoldre
segons un criteri d’especialitat material.206 Si a
aquest fet s’afegeix l’existència d’altres instruments o disposicions en matèria d’ordenació
territorial, fora de l’esquema dissenyat per les
lleis 8/1987 i 14/2000, es posa de manifest no
només la complexitat de l’estructura normativa
en matèria d’ordenació territorial, sinó també
l’existència de possibles disfuncions pel que fa
al sòl ordenat que com a recurs natural i alhora
suport físic d’altres activitats econòmiques és,
a les Balears, no només escàs quantitativament
sinó també qualitativament.207
Sigui el que sigui, no es pot pensar que l’ordenació territorial hagi de desplaçar totalment l’ordenació turística. Únicament aquells aspectes
de l’ordenació turística que incidesquin en l’ordenació del territori han de tenir acomodament
preferent en els instruments d’ordenació territorial i, justament, aquests instruments han de
formular-se en favor de la millora de la qualitat
de l’oferta turística de les Balears. D’aquesta
manera, ambdós planejaments no són només
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complementaris sinó mútuament interdependents, fet que en subratlla la importància de
la jerarquització. Així, el planejament turístic
ha de respondre a les exigències i objectius del
planejament urbà i territorial, i complementàriament aquest darrer ha d’acollir els problemes i
expectatives del planejament turístic.
En aquest context, un repàs de l’evolució experimentada per l’ordenació territorial al llarg
d’aquests darrers vint anys permet constatar
que s’ha evolucionat des d’una perspectiva particular, centrada en la consideració del espais
naturals singulars, cap a una visió més àmplia
que contempla el conjunt del territori (Socias i
Trias, 2006). Així, es poden distingir tres etapes
clarament diferenciades:
La dècada dels vuitanta finalitza amb una ordenació territorial que prioritza la protecció
d’espais naturals en un intent d’evitar la transformació urbanística de determinants indrets
de l’arxipèlag amb característiques ambientals
singulars. Exponents centrals d’aquesta etapa
són la Llei 1/1984, de 14 de març, d’ordenació
i protecció d’àrees naturals d’especial interès i,
encetada la dècada dels noranta, la Llei 1/1991,
de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les
Illes Balears, per la qual es protegeix l’1,67% de
la superfície insular.208 No obstant això, val a dir
que la coexistència de la protecció de les àrees
esmentades amb una legislació urbanística inadequada, tant a nivell insular com municipal, i
de tall clarament expansiu, no ha impedit que
es produís un creixement urbanístic desordenat
i amb importants impactes sobre la resta del
territori, especialment a la costa.
La dècada dels noranta se centra, fonamentalment, en els efectes de la progressiva urbanització del sòl rústic i la seva degradació
consegüent, circumstàncies que obliguen a la
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normativa d’ordenació del territori, sobretot
durant la segona meitat del decenni, a ampliar
la perspectiva per abraçar, més enllà dels espais
naturals, el conjunt del medi rural. Així, la necessitat d’establir un marc general regulador de
la construcció d’habitatges (per a ús residencial o turístic) i de les actuacions de dotació de
serveis vinculats, culmina en l’aprovació de la
Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les
Illes Balears, que especifica, fonamentalment,
els paràmetres d’edificació i les condicions de
la parcel·la.209 Mentrestant, la manca d’una regulació autonòmica de màxim nivell normatiu
que ordeni els processos de creixement urbanístic d’acord amb la situació i característiques
pròpies del territori balear, explica que durant
aquesta època l’ordenació territorial seguesqui
deixant de banda el sòl urbà i urbanitzable que
serveix de base a l’activitat turística.
La primera dècada del nou segle s’enceta
marcada per l’aprovació l’any 1999 de la Llei
6/1999, de 3 d’abril, de directrius d’ordenació
territorial de les Illes Balears i mesures tributàries, disposició que suposa un punt d’inflexió
en l’ordenació territorial, per tal com permet
adoptar una visió més global amb la consideració del sòl urbà i dels impactes ambientals que
deriven de l’edificació –posats de manifest pels
planejaments expansionistes dels anys setanta i
vuitanta–. En aquest sentit, l’esmentada llei, més
enllà d’assenyalar –tot i que puntualment– la
desclassificació de determinats àmbits aptes per
a la urbanització, incorpora per primera vegada
límits de creixement –encara que generosos– per
als nous desenvolupaments urbans a cadascuna
de les illes,210 si bé en deixa als respectius consells insulars la concreció i distribució entre els
diferents municipis de l’arxipèlag. Així, primer el
Consell Insular de Menorca (2003) i després els
consells insulars de Mallorca (2004) i d’Eivissa
i Formentera (2005) han aprovat i desenvolupat progressivament els seus plans territorials,

208

En aplicació d’aquesta norma
es varen dictar els anys posteriors
dotze lleis del Parlament de les
Illes Balears de declaració d’espais com a àrees naturals d’especial interès. La relació completa
d’aquestes disposicions es pot
consultar a Blasco (1996).

209

Sobre el règim urbanístic del
sòl rústic i la seva problemàtica
específica, vegeu Munar (2005).
210
Concretament, s’estableix un
màxim de creixement del 10% a
Mallorca i les Pitiüses i del 12%
a Menorca, que no afecta únicament els sòls urbans (en el moment d’entrada en vigor de la llei)
sinó també els sòls urbanitzables,
amb ordenació detallada definitivament aprovada però pendent
de transformació.
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amb la qual cosa han completat el quadre
d’instruments d’ordenació territorial. Tanmateix, les aportacions de la Llei 6/1999 són més
aviat discretes, atès que els seus preceptes no
limiten la possibilitat d’augmentar la superfície
de sòl destinada a l’allotjament (residencial o turístic) ni contemplen mecanismes d’intervenció
sobre el sòl pendent de transformació (és a dir,
sòl urbanitzable ja classificat però sense urbanització) o sobre el sòl ja transformat (és a dir,
sòl urbà edificat o pendent d’edificació), que,
en el primer dels casos, n’afavoresquin la reordenació i redimensionament i, en el segon, evitin la saturació i congestió amb operacions de
reforma i rehabilitació de les àrees degradades
o infradotades.

211
Un estudi detallat de la normativa i el règim urbanístic de l’activitat turística pot consultar-se a
Socias (2001).

Paral·lelament, l’avanç cap a una ordenació integral del territori ha estat coincident amb el
desplegament de les lleis i normes reglamentàries autonòmiques dictades en matèria d’ordenació territorial de l’activitat turística, les quals
també han ampliat, amb el pas del temps, la
seva perspectiva.211 Així, es poden distingir,
igualment, tres etapes diferenciades:
La dècada dels vuitanta finalitza posant èmfasi, sobretot, en la funció de control de l’activitat
econòmica, mentre que les seves determinacions
s’orienten, d’una manera directa i gairebé exclusiva, a la millora de la qualitat dels establiments
d’allotjament turístic (Ceballos, 2002). En
aquest sentit, la Llei 3/1990, de 30 de maig, per
la qual es crea i regula el Pla de modernització
dels allotjaments turístics, completa els esforços
que en aquesta matèria s’havien fet, via reglamentària, a mitjan dècada dels vuitanta, amb la
publicació del Decret 30/1984, de 10 de maig,
de mesures d’ordenació d’establiments hotelers i allotjaments turístics –l’anomenat ‹‹Decret Cladera I››– i del Decret 103/1987, de 22
d’octubre, de mesures transitòries d’ordenació
d’establiments hotelers i allotjaments turístics

–‹‹Decret Cladera II››–, substituït per la Llei
7/1988, d’1 de juny, de mesures transitòries
d’ordenació d’establiments hotelers i allotjaments turístics (Garcia, 2000). D’aquesta manera, l’activitat turística es contempla únicament
des de la perspectiva de l’explotació turística,
deixant de banda qualsevol altra consideració relacionada amb l’organització racional de
l’espai turístic o la integració d’elements aliens a
l’explotació, com ara la dotació d’equipaments
i infraestructures, que incideixen també en la
qualitat de l’oferta turística.
La dècada dels noranta està marcada, sobretot als inicis, per la intensa recerca de la qualitat i la consideració de criteris distints dels estrictament econòmics (utilització racional dels
recursos naturals, protecció del patrimoni històric, etc.), fets que deriven en la incorporació
en l’àmbit de l’ordenació de l’activitat turística
de les eines pròpies de la planificació territorial
(Socias, 2001; Socias i Trias, 2005). D’aquesta
època són els ‘Plans d’ordenació de l’oferta turística’, que, primer a Mallorca –mitjançant el
Decret 45/1995, de 6 d’abril– i més tard a Eivissa i Formentera –a través del Decret 42/1997, de
14 de març–, es desenvolupen sobre la base de
la legislació d’ordenació territorial vigent (Llei
8/1987), per tal com són plans directors sectorials. D’aquesta manera, els plans esmentats
abracen, més enllà de les condicions de l’oferta
d’allotjament, el conjunt de l’espai turístic en
què es desenvolupa l’activitat, i despleguen tot
un seguit de determinacions amb una forta incidència sobre l’organització territorial de l’espai
turístic amb l’adopció d’una primera decisió lògica, convertida en regla general de l’ordenació
turisticoterritorial: congelar el creixement de les
zones turístiques. Amb aquesta finalitat, es fixen
limitacions quantitatives sobre la capacitat
d’acollida de les zones turístiques, s’estableixen
criteris qualitatius propis per a una oferta turística actualitzada (ràtio turística, superfície
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de parcel·la mínima, altura màxima edificable,
índex d’edificabilitat, etc.), es creen franges de
protecció en el litoral formades per sòl no urbanitzable, s’estableixen mecanismes per a la consecució de reserves dotacionals (‘esponjament’
de les zones turístiques) i, finalment, es preveuen mecanismes per a la reordenació de les
zones turístiques (concretades en les operacions
d’intercanvi d’aprofitament i de reconversió de
les places d’allotjament obsoletes) orientades a
possibilitar la descongestió i el sanejament de
les àrees saturades, degradades o infradotades.
No obstant això, bona part d’aquestes mesures,
especialment les dues més rellevants –esponjament i reconversió–, no s’apliquen a la pràctica, atès el caràcter voluntari i les dèbils mesures
d’estímul que incorporen.212 A més, encara que
com a regla general es limitava el creixement de
les zones turístiques, el fet de contemplar, més
enllà del sòl ja transformat i ocupat, el sòl susceptible de futura transformació i cenyir-se a
atributs relacionats amb la superfície i no, com
hagués estat també necessari, a dimensions de
capacitat d’allotjament, explica que a la pràctica la limitació del creixement no fos efectiva.
La primera dècada del nou segle s’enceta tenint present que el creixement de l’oferta turística continua suposant un important consum
territorial i, lligat al consum de territori, un
augment significatiu de la congestió de les zones litorals, moltes de les quals presentaven un
elevat grau de saturació i un important dèficit
quant a la dotació de serveis i infraestructures
necessàries. D’acord amb aquesta situació es
varen intensificar els mecanismes d’intervenció
sobre la projecció territorial de l’activitat turística amb l’aprovació de la Llei 2/1999, de 24
de març, general turística de les Illes Balears,
que estableix no només l’obligació d’eliminar
places existents com a requisit previ per a
l’autorització de noves places (art. 51), sinó
que reconeix, per primera vegada, la connexió
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i vinculació de l’ordenació de l’activitat turística amb el planejament físic o territorial (art. 5)
i atorga plena cobertura legal als plans directors sectorials d’ordenació de l’oferta turística
existents a les Balears o, en el seu cas, als plans
territorials insulars. És justament aquesta previsió legal la que ha servit per donar suport al
Pla territorial insular de Menorca, aprovat per
acord del ple del Consell Insular del 25 d’abril
de 2003, que té com a virtut destacada el fet
d’incorporar l’ordenació de l’activitat turística
com una més de les perspectives sectorials que
necessàriament s’han d’incloure dins de la funció d’ordenació integral del territori insular.213
Cal concloure que l’opció adoptada pel legislador autonòmic de traslladar la planificació turisticoterritorial cap a la competència
d’ordenació territorial s’ha de considerar plenament encertada atès que, d’aquesta manera,
s’assegura que la planificació pugui desenvolupar tot el seu potencial com a tècnica funcional
de coordinació,214 per tal d’integrar, primer, i
ordenar i sintetitzar, després, totes les perspectives sectorials que incideixen sobre el model
d’organització territorial i, en definitiva, tot
allò que fa referència a les relacions de l’home
amb el medi que l’envolta. Així doncs, no només s’eviten plantejaments excessivament sectorials o autosuficients, sinó també els problemes d’interferència que sorgeixen habitualment
quan es tracta de connectar dues competències
o funcions públiques dotades cadascuna d’elles
d’un sistema propi de planificació territorial
(Parejo et al., 1998).
No hi ha dubte, en aquest sentit, que la concepció de l’ordenació territorial com a funció destinada a definir, des d’una òptica integral, l’organització racional i coherent de l’aprofitament
del territori i de les distintes activitats humanes
susceptibles de projectar-s’hi, constitueix el centre competencial, de decisions públiques, més

212

Així, la insuficiència de sòl en
mans de l’administració titular
de la gestió turística, juntament
amb la tradicional situació deficitària de patrimoni del sòl
municipal, va impossibilitar
un major nombre d’operacions
d’intercanvi.

213
El Pla territorial insular de
Menorca aporta un important
conjunt de determinacions dirigides a configurar un model d’oferta turística de qualitat, algunes de
les quals constitueixen vertaderes
novetats respecte dels plans d’ordenació de l’oferta turística de
Mallorca i d’Eivissa i Formentera.
Entre els aspectes més rellevants,
poden assenyalar-se: la limitació
de l’ús residencial a la tipologia
d’habitatge unifamiliar aïllat i la
consideració d’ús turístic únicament a la modalitat d’establiment
hoteler; la fixació d’una quota
anual per al còmput de places
autoritzables segons la superfície
de la parcel·la; l’establiment d’un
límit màxim anual de places residencials i turístiques susceptibles
de ser autoritzades, entre d’altres
(Socias i Trias, 2005).
214

Sobre el funcionament de la
planificació territorial com a
tècnica de coordinació pot consultar-se Fernández (1980).
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apte per integrar la perspectiva sectorial de l’activitat turística. Més encara, pot afirmar-se que
el sistema de planificació dissenyat pel legislador
autonòmic, en allò que afecta l’activitat turística, reuneix totes les virtuts per garantir una perfecta coordinació entre les decisions de política
territorial i política turística. Això no obstant, la
inclusió de la planificació turística en el sistema
de planejament d’ordenació territorial fa que es
pugui veure afectada tant per les disfuncions que
sovint es produeixen dins del conjunt normatiu
que formen els diferents instruments d’ordenació territorial i urbanística, com per la persistent
manca d’adaptació dels planejaments urbanístics municipals a l’ordenació territorial.
Així, d’una banda, la pluralitat d’instruments
d’ordenació territorial que incideixen, des de
diferents perspectives, sobre l’ordenació d’un
mateix espai físic, explica l’aparició de conflictes
i contradiccions entre les determinacions dels
uns i els altres, que es resolen aplicant criteris
de prevalença i que, en darrera instància, impedeixen que hi hagi una correcta interconnexió
entre ells. Fins i tot, en el cas de competències
atribuïdes a una mateixa administració –com és
el cas dels consells insulars, als quals correspon
la potestat d’aprovació tant dels plans territorials insulars com dels plans directors sectorials
d’ordenació de l’oferta turística–, l’aparició de
conflictes és manifesta, atesa la manca de mecanismes de coordinació interorgànica.
D’altra banda, atès que l’ordenació del territori i
l’urbanisme constitueixen funcions públiques diferenciades, el repartiment competencial d’ambdues funcions entre instàncies diferents –la funció
d’ordenació territorial, per la seva pròpia naturalesa, correspon a instàncies d’àmbit supramunicipal i la funció d’ordenació urbanística a l’àmbit
municipal– explica que una part molt important
de les determinacions d’ordenació territorial estiguin formades per normes que no són d’aplicació

plena i immediata, sinó que requereixen, per al
desplegament de tota la seva càrrega prescriptiva,
la interpositio d’un segon nivell de determinacions
que emana, precisament, dels planejaments municipals urbanístics. Així doncs, tot i la prevalença
que el planejament d’ordenació territorial exerceix
sobre el planejament urbanístic, l’ordenació de
l’espai turístic no depèn únicament de la formulació dels instruments d’ordenació turisticoterritorial, sinó que exigeix també, en bona mesura,
la participació i col·laboració de la planificació
municipal, que té com a tasca obligada l’adaptació a les determinacions prevalents d’ordenació
territorial i la particularització d’aquestes determinacions en l’àmbit local. És tot just en aquest
punt on es produeix una de les principals fractures del sistema, a causa de la persistent situació
–moltes vegades deliberadament cercada– de
manca d’adaptació dels planejaments urbanístics
a l’ordenació territorial.
Amb tot, és obligat avançar cap a models de
planejament més unitaris, tendents a la implementació d’instruments de caràcter integral –entenent que l’ordenació de l’activitat i de l’espai
turístic constitueix un element afegit a la pluralitat de factors que conflueixen en el disseny de
l’organització territorial–, que afavoresquin la
interconnexió i evitin la incoherència formal que
suposa la vigència simultània d’instruments de
planejament que contenen determinacions contradictòries o incompatibles. A més, es requereix
una major eficàcia en l’actuació administrativa,
com també un major nivell de col·laboració entre els diferents ens implicats.
Més enllà d’aquesta visió, cal promoure una estratègia que, reconeixent l’important paper de
l’ordenació territorial, convertesqui les Balears
en una regió competitiva i cohesionada, tot incidint en aquells aspectes que, com el sistema
d’assentaments humans, la localització de les
activitats econòmiques i els desenvolupaments
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i infraestructures arreu del territori, resulten especialment claus. En aquest context, és important tenir en compte que el grau de competitivitat i les seves possibilitats de millora rauen condicionats a la productivitat, al valor afegit i a la
capacitat de generar ocupació de les activitats
que s’ubiquen sobre el territori, com també a
altres qüestions com la qualificació de la població, l’acumulació de capital, la despesa en
R+D, l’eficiència empresarial, el grau d’integració econòmica i social i el nivell d’innovació.
Des d’aquesta perspectiva, és necessari plantejar
una ordenació turisticoterritorial més exigent i
amb una clara vocació de protecció del sòl, que
reconegui la riquesa i la qualitat ambiental com
un valor ecològic i econòmic que s’ha de preservar. Una ordenació territorial dirigida a consolidar
un sistema de ciutats i nuclis turístics jerarquitzats
que permeti articular polítiques ambicioses, no
només de rehabilitació del teixits urbans tradicionals, sinó també d’integració i reestructuració
dels àmbits perifèrics que, enfront de l’augment
indiscriminat del creixement dispers, reforcin la
idea de nuclis compactes, no segregats, ben ubicats espacialment i integrats en una trama urbana
dotada amb infraestructures –bàsiques (energia,
aigua, seguretat, recollida i tractament de residus), tecnològiques (xarxes de fibra òptica, centres de recerca i innovació) i logístiques (transport
per carretera, aire i mar)–, que no separin geogràficament les seves funcions socioeconòmiques i
minimitzin la necessitat de sòl i de recursos, així
com els costos de provisió de serveis públics.

4.5.3. Regulació administrativa
dels establiments d’allotjament
Els establiments d’allotjament constitueixen
un dels pilars de l’oferta turística, atès que
contribueixen en gran manera a configurar el
producte comercialitzat per la destinació. Així
les coses, les decisions adoptades pels poders
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públics i les normes dictades en aquest àmbit
condicionen significativament el model de desenvolupament turístic a mitjà i a llarg termini.
D’entrada, el grau d’intervenció que s’aplica
sobre la prestació del servei d’allotjament turístic té conseqüències directes sobre la unicitat
del producte ofert: mentre que una intervenció
elevada regula el màxim nombre d’aspectes
(característiques i ubicació dels establiments,
infraestructures, etc.), una intervenció laxa se
centra en els aspectes més generals i deixa que
la major part de les qüestions depenguin exclusivament dels proveïdors del servei.
A les Balears, l’assumpció de competències en
matèria turística, produïda arran de la promulgació de l’Estatut d’autonomia de l’any 1983,
va derivar en el dictat de normes que progressivament han anat enfortint el seu caràcter
restrictiu amb l’ànim d’anteposar la qualitat
de l’oferta, lluitar contra l’oferta clandestina
i, alhora, respectar la capacitat de càrrega del
limitat territori insular. En aquest sentit, s’han
augmentat, tant en termes quantitatius com
qualitatius, els nivells d’exigència, s’han endurit
els requisits d’obertura d’allotjaments (hotels i
apartaments) i, a més, s’ha impulsat l’ordenació
dels aspectes relatius a les instal·lacions i infraestructures dels establiments i de les zones turístiques on s’ubiquen. Val a dir, així mateix, que la
tasca reguladora ha assumit la reglamentació
de les noves situacions i tipologies d’allotjament
sorgides al llarg d’aquestes dues darreres dècades.215 No obstant això, el bagatge normatiu actual continua integrat per un conjunt abundant
i dispers d’instruments reguladors que combina disposicions heretades del període anterior
a l’assumpció de competències amb altres de
noves, les quals, en alguns casos, han estat sotmeses a revisions totals o parcials.
En aquest context, un repàs als més de vint
anys de normativa autonòmica permet cons-
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Per a més informació sobre els
tipus d’establiments d’allotjament turístic, consultau l’epígraf
2.2.4.1. Allotjament, a la part
segona de l’obra.
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tatar que la regulació administrativa dels establiments d’allotjament ha evolucionat des de
l’ordenació i la racionalització d’un sector que
fins aleshores s’havia expandit enormement en
un marc d’escassa reglamentació i on la regulació estatal existent no havia garantit una intervenció efectiva dels poders públics, fins a la
recerca d’un turisme de més qualitat a través
de la millora i modernització dels establiments
i de l’estipulació de paràmetres que defineixen
la prestació del servei. Així doncs, és possible
distingir tres etapes clarament diferenciades:

216

Un breu comentari sobre aquesta llei es troba a Nieto (1991).

La dècada dels vuitanta finalitza amb el desplegament de les primeres iniciatives autonòmiques
realitzades amb la intenció d’establir les bases
per a una regulació administrativa completa dels
establiments turístics. Es tracta, per tant, d’una
fase en la qual es produeix una intensa atomització de la legislació d’acord amb la necessitat
d’abastar totalment l’àmbit de l’allotjament des
d’una perspectiva autonòmica. Amb aquesta
motivació, les disposicions aprovades incrementen les exigències relatives a l’allotjament i, en
aquest sentit, tracten de garantir que tant els establiments com les zones on s’ubiquen estiguin
dotats de les infraestructures i els serveis adients.
En aquesta etapa destaca, doncs, la promulgació
del Decret 103/1987, de 22 d’octubre, conegut
popularment com a Cladera II, sorgit a continuació del Decret 30/1984, de 10 de maig (Cladera I)
i orientat, fonamentalment, a determinar els requisits d’obertura de nous establiments. El Decret
esmentat es converteix, posteriorment, en la
Llei 7/1988, d’1 de juny, de mesures transitòries
d’ordenació dels establiments i allotjaments turístics, instrument d’alta importància que, entre
altres qüestions, només permet l’autorització
d’hotels i apartaments de categories superiors,
fixa la superfície mínima per plaça turística exigida (o ràtio turística, inicialment 60 m2), els mecanismes per fomentar la reconversió dels hotels
obsolets, les característiques de les piscines i

l’obligatorietat de destinar la part del solar no
edificada a jardins o a instal·lacions esportives i
recreatives d’ús comú per als clients. Alhora, les
bases per a la regulació autonòmica de les diferents tipologies d’allotjament parteixen dels preceptes integrats a la Llei 2/1984, de 12 d’abril,
d’allotjaments extrahotelers –regulació genèrica
amb orientació marcadament urbanística– i el
Decret 13/1986, de 13 de febrer, d’ordenació
dels acampaments turístics –norma summament restrictiva que ha derivat en la pràctica
inexistència d’aquesta modalitat d’allotjament
a les illes i que continua en vigor–. Just encetada la dècada dels noranta s’aprova el Decret
30/1991, de 4 d’abril, pel qual es regulen, per
primer cop, les activitats d’agroturisme i turisme rural. Paral·lelament, la lluita contra l’oferta
clandestina d’allotjaments turístics s’enceta amb
la Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la funció inspectora i sancionadora, disposició de caràcter
general que vetlla pel compliment del principi de
legalitat, regula la inspecció turística i preveu un
ampli catàleg d’infraccions, per bé que estableix
un nombre limitat de sancions.216
La dècada dels noranta, centrada en l’afany
d’aconseguir un turisme de major qualitat,
s’inicia amb l’aprovació de la Llei 3/1990, de
30 de maig, per la qual es crea i regula el pla de
modernització d’allotjaments turístics, normativa que constitueix un dels primers intents autonòmics per a l’adopció de mesures relatives a la
renovació i reconversió de la planta d’allotjament
de l’arxipèlag. En aquest àmbit, l’ordenació supramunicipal de la matèria es duu a terme a
través dels Plans d’Ordenació de l’Oferta Turística (POOT) de Mallorca (Decret 54/1995, de 6
d’abril) i d’Eivissa i Formentera (Decret 42/1997,
de 14 de març), els quals pretenen, essencialment,
ordenar les activitats d’allotjament turístic i regular les infraestructures, serveis i equipaments necessaris per a la configuració d’una oferta diversificada i de qualitat. D’acord amb la seva finali-
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tat, els POOT proposen, entre altres qüestions:
(1) fixar els criteris quantitatius que determinin
la capacitat d’acollida (o densitat) de les zones
turístiques; (2) establir els criteris qualitatius
propis d’una oferta turística actualitzada (ràtio
turística, superfície parcel·lària mínima, altura
màxima, etc.); (3) fomentar la renovació de les
places obsoletes; i (4) evitar una excessiva i contínua urbanització del litoral.217 Posteriorment,
l’aprovació del Decret 9/1998, de 23 de gener, i la
Llei 4/1998, de 19 de maig, pels quals es regulen
les mesures transitòries relatives a l’atorgament
d’autoritzacions prèvies de construccions, obres
i instal·lacions d’empreses i activitats turístiques,
dóna un nou impuls a les restriccions normatives
en matèria d’allotjament, atès que estableix una
mena de ‘reconversió obligatòria’ que exigeix la
desaparició d’un cert nombre de places existents
però obsoletes per poder autoritzar la creació de
places noves. Paral·lelament, part de la normativa promulgada durant la fase anterior es completa a través del Decret 62/1995, de 2 de juny,
pel qual es regula la prestació de serveis turístics
en el medi rural i, així mateix, de l’Ordre de la
Conselleria de Turisme, de 13 d’octubre de 1995,
que el desenvolupa. Aquestes disposicions, que
deroguen el Decret 30/1991, defineixen tres tipologies d’establiments (hotel rural, agroturisme i
turisme d’interior), que continuen actualment
en vigor. Així mateix, a instàncies de la normativa europea,218 es procedeix a aprovar el Decret
117/1997 que regula determinats aspectes de
l’aprofitament per torns de béns immobles, pràctica sotmesa fins aleshores a la normativa relativa
als establiments hotelers i extrahotelers. L’àmbit
d’aplicació de la disposició s’estén a diverses
qüestions relatives a l’activitat, els subjectes que
s’hi dediquen i els immobles implicats, tot i que
deixa de banda les entitats encarregades de la
prestació dels serveis. La normativa autonòmica es complementa a través de la promulgació
de la Llei 42/1998, de 15 de desembre, de drets
d’aprofitament per torns de béns immobles d’ús
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turístic i normes tributàries, disposició d’àmbit
estatal que incorpora mesures de protecció als
consumidors i que, a diferència d’altres lleis,
dota d’una construcció teòrica les figures jurídiques mitjançant les quals s’articula la utilització
d’immobles en règim compartit (Munar, 2003).
La primera dècada del nou segle s’enceta
marcada per l’aprovació l’any 1999 de la Llei
2/1999, de 24 de març, general turística, disposició que constitueix un important intent de
síntesi i simplificació de l’abundant i dispersa
normativa vigent a les Balears. No obstant això,
l’esmentada llei, malgrat efectuar un repàs de
bona part de la temàtica turística, adopta una
perspectiva excessivament genèrica que no invalida la majoria de la normativa específica
aprovada amb anterioritat.219 Pel que fa al segment de l’allotjament, la Llei 2/1999 se centra
substancialment en mesures de foment de la
qualitat –com ara l’intercanvi de places, introduït anteriorment a través de la Llei 4/1998– i,
sobretot, en l’oferta específica d’hotels i apartaments, fet aquest darrer que no afegeix regulació addicional envers altres modalitats
d’allotjament. A tall d’exemple, els habitatges
turístics de vacances, contemplats per la Llei
2/1999 com a vertaders allotjaments turístics
i al marge de la resta d’establiments extrahotelers, no són sotmesos a una notable intervenció administrativa fins a l’aprovació del Decret
55/2005, de 20 de maig, el qual estableix uns
requisits mínims en termes d’infraestructures i
serveis. Posteriorment, la Llei 2/2005, de 22 de
març, de comercialització d’estades turístiques
en habitatges suposa una ruptura del to restrictiu seguit pel procés regulador duit a terme fins
aleshores, per tal com ofereix la possibilitat de
legalitzar a posteriori una activitat que, centrada en l’allotjament de turistes en habitatges familiars aïllats, no qualificats com a habitatges
turístics de vacances i sovint ubicats en sòl rústic, havia estat fins aleshores il·legal.

217
Per a més informació, consultau Socias (2001).
218
Vegeu la Directiva 94/47/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 1994, relativa a la protecció dels adquirents
pel que fa a determinats aspectes
dels contractes d’adquisició d’un
dret d’utilització d’immobles en
règim de temps compartit.
219

Concretament, la Llei 2/1999
únicament deroga de manera
explícita la Llei 6/1989, de 3 de
maig, sobre la funció inspectora
i sancionadora en matèria de
turisme, el Decret 9/1998, de 23
de gener, i la Llei 4/1998, de 19
de maig, pels quals s’aproven les
mesures transitòries relatives a
l’atorgament d’autoritzacions
prèvies de construccions, obres
i instal·lacions d’empreses i activitats turístiques i els articles
3.2 i 6.2 de la Llei 2/1984, de
12 d’abril, d’allotjaments turístics
extrahotelers.
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220
A tall d’exemple, cal assenyalar
l’adopció de la ràtio turística per
la comunitat autònoma de les
Canàries.
221

Concretament, la classificació
dels establiments hotelers respon
al Reial decret 1634/1983, de
15 de juny i, en els casos que
pertoqui, a l’Ordre ministerial de
19 de juliol de 1968. Mentrestant,
la classificació dels establiments
extrahotelers es duu a terme a
través del Reial decret 2877/1982,
de 15 d’octubre i, pel que fa als
punts no derogats per la disposició anterior, de l’Ordre ministerial de 17 de gener de 1967.
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Segons la normativa estatal,
els establiments hotelers es classifiquen, atenent criteris purament físics, en dos grans grups:
hotels (dividits, alhora, en hotels,
hotels-apartament i motels) i
pensions. Així mateix, s’atorguen
als hotels i hotels-apartament
diferents categories designades
per un nombre d’estrelles. Val a
dir que el Reial decret 1634/1983
no fa pràcticament referència a
les especialitats dels establiments
hotelers, a excepció d’alguna
menció als hotels d’alta muntanya i de platja, mentre que l’Ordre ministerial de 19 de juliol de
1968 recull algunes especialitats
(hotels de platja, d’alta muntanya, de temporada i d’estacions
termals).

223

Aquesta qüestió i diverses innovacions adoptades per algunes
comunitats autònomes poden
consultar-se a Ceballos (2002).
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Amb tot, no hi ha dubte que la tasca duita a
terme a nivell autonòmic, des d’una òptica general, es pot considerar molt intensa, restrictiva
i amb un cert caràcter pioner, atès que part de
les actuacions reguladores de les illes han acabat implantant-se posteriorment a altres comunitats autònomes de l’Estat.220 No obstant això,
continua sent insuficient i no sempre ha permès
obtenir els resultats desitjats. El cert és que el bagatge normatiu balear en aquesta matèria continua arrossegant els problemes derivats d’una
herència estatal poc reguladora, els quals, una
vegada assumides les competències, varen tractar de superar-se mitjançant un dinamisme legislador que cobrís ràpidament totes les situacions
existents sobre les quals no existia un control
previ. El resultat respon a un conjunt de normes
totalment atomitzades que no han aconseguit
avançar-se als esdeveniments i que, tanmateix,
no han cobert la totalitat dels condicionants de
la qualitat del turisme. En aquest sentit, destaquen especialment les mancances següents:
L’escassa regulació sobre els requisits de
les diferents instal·lacions i els serveis que es
presten a l’interior dels establiments, atès que
bona part de la normativa aprovada i encara
vigent ha adoptat una perspectiva essencialment urbanística.
La inexistència d’una regulació específica sobre
els establiments hotelers, per tal com constitueixen la pedra angular de l’oferta d’allotjament
turístic de les illes. En aquest sentit, destaca que,
enfront del buit autonòmic, la classificació dels
establiments hotelers i extrahotelers resti subjecte al marc estatal.221 Val a dir, en tot cas, que
la normativa esmentada, tal com succeeix en
l’àmbit autonòmic, posa l’accent en els requisits físics dels allotjaments, si bé no fa menció
explícita a la qualitat dels seus serveis a l’hora
d’atorgar una determinada categoria,222 qüestió
avaluada, actualment, per organismes privats

(com ara l’Institut de Qualitat del Turisme Espanyol, ICTE), de manera voluntària i a petició
dels establiments mateixos. Així doncs, no deixa
de sorprendre que les Balears, com a segona regió espanyola en nombre de turistes rebuts, sigui l’única comunitat autònoma que, juntament
amb el País Basc, no s’hagi pronunciat sobre
aquesta qüestió i que, a hores d’ara, no hagi regulat algunes de les figures que, com els hotels
de ciutat o els hotels de congressos, ja han estat
acceptades a altres indrets.223
La manca de previsió i la lentitud del procés
legislador a l’hora de regular l’aparició de noves modalitats d’allotjament. En aquest sentit,
destaca la inexistència d’una normativa específica relativa a la figura del ‘condohotel’ o
‘suite hotel’. Aquesta modalitat d’allotjament,
originària de les zones turístiques dels Estats
Units i Mèxic, consisteix en l’adquisició per part
d’un comprador d’una o més habitacions d’un
establiment hoteler amb l’objectiu de gaudirne personalment o de posar-la a disposició de
l’establiment per explotar-la conforme al règim
hoteler. Aquesta opció, svalorada actualment
com a via de reconversió d’hotels obsolets i
recuperació de la rendibilitat dels complexos
d’apartaments turístics, necessita una regulació específica atès que la comptabilitat d’un ús
residencial i hoteler xoca a priori amb la unitat
d’explotació establerta per la Llei 2/1999.
Els problemes que genera l’existència d’una
borsa d’arrendaments que queda al marge de la
legalitat turística. Aquesta situació es produeix
quan es lloga un apartament que no està ubicat
en un immoble d’apartaments turístics, respecte del qual no es poden predicar les exigències
de seguretat i qualitat que ofereix la normativa
autonòmica. Des del punt de vista juridicocivil
es plantegen grans problemes, atès que, més
enllà de l’allotjament, sovint s’ofereixen serveis
complementaris, qüestió que permet pensar
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que la tipificació d’arrendaments per temporada no és adequada. No obstant això, el fet
que la Llei 42/1998 consideri els contractes en
què s’ofereix un dret d’aprofitament per torns
amb perfil de dret personal com a allotjament
de temporada, difumina el perfil de la figura.
Amb tot, aquesta situació requeriria: (1) modificar la Llei 42/1998, en termes d’abandonar
la tipificació d’arrendament per temporada
del dret personal d’aprofitament per torns;
(2) extreure els contractes d’arrendament que
tenguin per objecte el gaudi de vacances de la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments
urbans, seguint l’exemple establert a l’article 16
del Reial decret 2877/1982, de 15 d’octubre,
d’ordenació dels apartaments turístics i els habitatges de vacances;224 i (3) oferir a través de la
normativa autonòmica garanties de seguretat i
informació als particulars que adquireixen els
serveis d’un allotjament per torns, tal com es
produeix en el cas d’altres productes turístics.
L’insuficient grau de connexió entre l’ordenació
turística en aquest àmbit i l’ordenació territorial,
malgrat que coincidesquin en l’espai sobre el
qual versen. Tot i que la regulació administrativa de l’allotjament s’ha centrat, en gran manera,
en els aspectes que regeixen les infraestructures
dels establiments i els requisits necessaris per a la
seva creació, no ha existit un plantejament unitari que l’hagi connectada decididament amb la
normativa d’ordenació del sòl, fet que ha derivat
en la vigència simultània de disposicions sovint
incoherents i incompatibles.225
Sigui el que sigui, és important assenyalar que,
tot i que queda encara un llarg camí per recórrer, la tasca duita a terme durant els anys de
funcionament autonòmic ha permès disposar
d’un ampli ventall de mesures per ordenar i reconduir un dels principals segments del sector
turístic i, per extensió, de l’economia de les illes.
Des del debat i la discussió constructiva queda
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pendent un darrer esforç integrador que permeti adequar a cada moment el marc institucional
i legislatiu a les necessitats que demani el sector
i les diverses problemàtiques que sorgesquin en
l’àmbit dels serveis d’allotjament turístic.

4.5.4. La protecció del turista
La contemplació de la figura del turista des de
la condició específica d’adquirent de serveis turístics, tant al país d’origen (per ex. transport)
com a la destinació (per ex. allotjament), atorga una importància cabdal al marc jurídic en el
qual es fonamenta la regulació de la seva protecció. Des d’una perspectiva àmplia, la vigència d’un bagatge normatiu que garantesqui la
protecció del turista influeix positivament en la
satisfacció dels visitants i, per tant, és susceptible de derivar en uns majors índexs de repetició de l’estada, la reutilització dels diferents
serveis que integren l’experiència turística i, sobretot, en una millor imatge exportable als llocs
d’origen (Torres, 2006).
En aquest context, si bé és cert que el turista, en
qualitat de destinatari final de béns i serveis de
naturalesa diversa, es troba emparat pels mecanismes generals de protecció al consumidor, cal
considerar la necessitat d’articular, al marge de
circumstàncies personals, un sistema de protecció específic. En termes generals, els principals
problemes als quals s’enfronta el turista fan referència a la manca d’informació i a la dificultat per obtenir-la i als obstacles per formular
reclamacions, sobretot si es pren en compte la
brevetat de les estades i la lentitud dels sistemes
establerts per gestionar les queixes als llocs de
destinació (Alcover, 1991). Concretament, les
qüestions intrínsecament lligades a la condició
de turista se circumscriuen a l’àmbit de:
Els sistemes de transport, en general, i del transport aeri, en particular, pel que fa especialment
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La disposició esmentada fixa
la durada dels contractes entre
3 i 45 dies.
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Per a més informació sobre
aquesta qüestió, consultau el
subapartat 4.5.2. Legislació territorial: situació de conjunt.
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a les situacions relacionades amb la sobrereserva (overbooking) i la pèrdua d’equipatge.
La identitat personal, per tal com ha de continuar acreditant-se en cas de pèrdua o sostracció, fet que augmenta notablement les molèsties
i la indefensió enfront de la simple existència de
fronteres, controls i les formalitats derivades.
La salut, atès que el factor d’exotisme que forma part de l’experiència turística, materialitzat
en unes condicions ambientals, climàtiques, alimentàries i sanitàries diferents al lloc d’origen,
pot comportar l’existència d’un risc addicional,
sobretot si l’assistència mèdica resulta insuficient o inadequada per al turista.
Els retorns o les repatriacions urgents derivats
d’accidents amb danys personals o defuncions.
La seguretat ciutadana, sobretot si es pren
en compte el desconeixement del grau de perill
dels llocs visitats, la notorietat del turista (atesa la seva aparença) i el costum generalitzat
de portar sumes en efectiu molt superiors als
residents.
Els serveis generals dels llocs visitats, com ara
els horaris dels establiments públics, les oficines
bancàries, els museus i els transports públics.
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A tall d’exemple, consultau la
Directiva 90/314/CEE del Consell
Europeu, de 13 de juny de 1990,
relativa als viatges combinats, les
vacances combinades i els circuits
combinats, i la Directiva
94/47/CE del Parlament Europeu
i del Consell Europeu, de 26 d’octubre de 1994, relativa a la protecció dels adquirents pel que
fa a determinats aspectes dels
contractes d’adquisició d’un dret
d’utilització d’immobles en règim
de temps compartit.

Els serveis contractats prèviament a l’origen i
prestats a la destinació, com ara els relacionats
amb l’allotjament i la seva categoria i els de
caràcter més local referits a excursions i visites.
El desconeixement de l’idioma local, fet que
pot derivar en situacions de relativa transcendència i gravetat.
El cessament de l’activitat o la insolvència dels
prestadors dels serveis, problema que s’agreuja
si l’ens afectat és l’intermediari turístic.

Atès aquest ampli ventall de situacions, la
UNWTO ja anuncià a la carta de turisme de
1985 la necessitat d’establir les garanties i procediments administratius i judicials pertinents
per tal d’assegurar la protecció dels drets del
turista en qualitat de consumidor, qüestió que
s’ha ratificat al codi ètic mundial per al turisme proposat per l’Assemblea General de la
UNWTO i reconegut per l’ONU l’any 2001. Des
de l’àmbit institucional, la protecció del turista
ha anat prenent certa rellevància, sovint arran
de l’impuls efectuat per la normativa comunitària. No obstant això, si bé és cert que s’ha
avançat notablement respecte de la situació
vigent vint anys enrere (Martínez et al, 2008),
encara es troba a faltar una situació plenament
efectiva que atengui les necessitats, pretensions
i reclamacions dels turistes a la destinació, atès
que les eines necessàries, tot i estar disponibles,
són atribuïdes a les circumstàncies dels consumidors o usuaris en general.
En tot cas, és necessari assenyalar que les múltiples dimensions de l’experiència turística han
propiciat una important concurrència de normes que participen en la regulació de la protecció del turista (Torres et al., 2003), les quals
sovint tenen una naturalesa mixta ja que incorporen aspectes jurídics públics i privats i, entre
aquests darrers, preceptes civils i mercantils.
Així mateix, la freqüent confluència de diverses normes sobre un mateix cas fa que els seus
àmbits d’aplicació se sobreposin i es confonguin, circumstància que planteja un problema
afegit d’harmonització normativa, per tal com
es pot disposar de diferents regulacions que
no necessàriament actuen en la mateixa direcció (Tur, 2005). Algunes d’aquestes situacions
s’expliquen per mor de la coexistència de competències entre l’Estat i l’Administració autonòmica, en un marc afectat simultàniament pel
dictat d’imperatius d’harmonització procedents
de la normativa europea.226 En aquest sentit, cal
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tenir en compte que les Balears gaudeixen de les
competències en matèria de turisme i protecció dels consumidors d’ençà de l’aprovació de
l’Estatut d’autonomia de l’any 1983, per bé que
aquestes competències no són il·limitades.227
Així doncs, es disposa d’un marc genèric estatal
que recull el règim general i supletori constituït essencialment pel Codi civil i el Reial decret
1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris i altre lleis complementàries, disposició, aquesta darrera, que a més
d’establir els principis generals, incorpora algunes de les lleis sectorials que anteriorment eren
de caràcter independent, com la reglamentació
dels viatges combinats o les vendes fora d’establiment. D’acord amb aquests instruments, el
Codi civil, tot i ser centenari, continua aportant
alguns criteris bàsics aplicables a la regulació
de les obligacions i els contractes, mentre que el
text refós de la Llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris menciona de manera expressa els drets fonamentals dels consumidors.
Addicionalment, cal esmentar l’existència d’una
pluralitat de normes especials i de caràcter sectorial, com ara la Llei 7/1997, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació.
Val a dir que la protecció del turista des del punt
de vista de la regulació sectorial revesteix una
certa complexitat d’acord amb la pluralitat de
serveis que integren la prestació de l’experiència
turística (transport, allotjament, etc.) i el repartiment competencial entre les administracions.
A tall d’exemple, la regulació sobre el transport
resta generalment a les mans de l’Estat, àmbit en
el qual, en un intent de respondre a la totalitat
de les manifestacions (terrestre, marítim o aeri;
passatgers, mercaderies), ha acabat generant
una normativa poc unívoca. En aquest sentit, la
regulació bàsica de protecció als usuaris dels serveis de transport prové igualment del Codi civil
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i dels reglaments especials de caràcter sectorial
terrestre, marítim o aeri, com ara la Llei 16/1987,
de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres i les modificacions successives.
Mentrestant, en l’àmbit autonòmic, la regulació vigent se sustenta sobre dues normes bàsiques: la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut
de consumidors i usuaris, i la Llei 2/1999, de
24 de març, general turística. Ambdues disposicions pretenen regular les peculiaritats i els interessos propis de les Balears mitjançant la regulació d’aquells aspectes no tractats amb anterioritat, per bé que de vegades reitera alguns
dels preceptes recollits a la normativa estatal o
s’enfronta amb els que no s’avé. Concretament,
la Llei 1/1998 menciona expressament el turista
com a objecte de protecció especial i atenció
prioritària, mentre que la Llei 2/1999 dedica
el segon capítol a establir el catàleg de drets i
deures específics del turista, tractaments que,
si bé no difereixen en gran manera del dispensat
a la resta de consumidors i usuaris, incorporen
certs trets diferenciadors que faciliten la tasca
de protecció.228
Addicionalment, cal esmentar que el desenvolupament legislatiu envers la protecció del turista
com a usuari de mitjans electrònics d’informació,
reserva i contractació dels serveis resulta insuficient en vista de la creixent importància que han
adquirit aquests canals de comercialització en
l’àmbit del turisme.229 El cert és que l’absència
del comerç electrònic turístic en el corpus normatiu vigent es produeix tant en l’àmbit estatal
com autonòmic, ja que no es recull ni a les disposicions en matèria turística ni a les referides a la
protecció dels consumidors i usuaris (Cavanillas,
2001). Així les coses, pel que fa a les particularitat sorgides arran de l’extensió de la societat
de la informació, és necessari remetre’s a la Llei
34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat
de la informació i de comerç electrònic, disposi-

227
Les competències en matèria
de legislació civil es limiten a
aquelles institucions connexes
amb les normes de dret civil
propi en el moment d’aprovar-se
la Constitució de 1978, entre les
quals no hi havia ni el dret de turisme ni el de consum. Per a més
informació, consultau l’Article
30.27 de la Llei orgànica 1/2007,
de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears i TUR (2005).

228
Per a més informació, consultau a la Llei 2/1999 l’article 43,
sobre el dret a formular queixes i
reclamacions, i l’article 44, sobre
els drets dels usuaris dels serveis
turístics respecte de les administracions públiques.

229

Respecte d’aquesta qüestió,
vegeu l’epígraf 2.2.1.2. Organització del viatge i el subapartat
3.1.2. Tecnologia i coneixement,
a les parts segona i tercera de
l’obra, respectivament.
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230
Per a més informació, consultau la Directiva 2000/31/CE del
Parlament Europeu i del Consell,
de 8 de juny, relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis
de la societat de la informació, en
particular el comerç electrònic en
el mercat interior; i la Directiva
98/27/CE del Parlament Europeu
i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació en
matèria de protecció dels interessos dels consumidors.
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ció que té per objecte incorporar a l’ordenament
jurídic espanyol les directives europees relacionades amb la societat de la informació i la protecció dels consumidors i usuaris,230 sempre que
el prestador del servei s’ubiqui en el territori nacional. Precisament, la Llei 34/2002 destaca per
l’afany de protegir els interessos dels destinataris
dels serveis i de dotar de les garanties suficients
en la contractació a través de la xarxa, motiu pel
qual imposa als prestadors dels serveis tota una
sèrie d’obligacions relacionades amb la realització de les comunicacions comercials i la informació sobre el servei ofert i afavoreix la celebració
de contractes per via electrònica assegurant-ne
l’equivalència amb els efectuats sobre paper.
Amb tot, sembla adient proposar, en primer
lloc, el plantejament d’una normativa específica que reconegui la figura del turista com a
subjecte principal i que n’enumeri els drets de
manera explícita i exhaustiva, atès que, malgrat que la Llei 2/1999 ja aborda algunes de les
qüestions més bàsiques (concepte de turista,
drets i deures, normes del dret sancionador,
etc.), s’entén que la integració de totes les qüestions que haurien de ser regulades en una norma independent en subratllaria i potenciaria la
importància.
En aquest sentit, l’enumeració dels drets del turista s’hauria de centrar, fonamentalment, en el
dret a la informació, sens dubte un dels punts
més deficitaris a la pràctica. Amb caràcter general, s’entén que la informació rebuda pel
turista ha de ser veraç, suficient, comprensible
i racional, fet que deriva directament en dues
qüestions importants: d’una banda, el dret a
ser atès per l’Administració, els seus òrgans i
treballadors i, de l’altra, el dret a una protecció efectiva, fet que reverteix novament en una
atenció especial al dret-deure d’informació.
En un marc tan genèric, és necessari tenir en
compte que la preocupació principal no rau

només en la formulació d’un catàleg de drets
més o menys extens, sinó en la seva eficàcia,
virtualitat i exigibilitat. En aquesta línia, els serveis d’informació al turista creats per diferents
organismes públics s’enfronten a una tasca
important, motiu pel qual és especialment rellevant la capacitació professional del personal
que hi treballa, sobretot pel que fa al coneixement i maneig d’idiomes estrangers.
En tot cas, seguint Coca i Alcover (1989), és
recomanable que la formulació i posterior desenvolupament de la relació de drets del turista
seguesqui els criteris següents:
Una atenció especial a la publicitat i a les seves
exigències.
Una particular cura de la professionalitat
dels prestadors dels serveis i dels efectius que
hi treballen.
Una política de preus lliure, tot i que fixa, que
tracti d’evitar l’abús al qual es veu sotmès permanentment el turista.
L’adequació exacta entre el que s’ofereix i el
que realment es presta, sense modificacions sobrevengudes unilateralment per part del prestador del servei.
L’absència de pertorbacions i molèsties, especialment durant les hores de descans nocturn,
causades o derivades per mor de la contaminació ambiental, acústica o olfactiva.
Uns nivells de màxima sanitat i higiene, tant
en els establiments turístics com en els llocs públics, particularment a les platges.
La informació al turista sobre l’existència de
l’estatut legal que conté els seus drets i dels
mitjans establerts per exigir-ne el compliment i
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reclamar-ne la violació respecte a qüestions tan
diverses com: els horaris i hàbits comercials;
els preus i condicions de pagament dels serveis
turístics; els horaris i preus dels serveis públics
(per ex. transports, comunicacions i sanitat);
l’organització, règim i servei oferts pels establiments d’allotjament amb una consideració
especial a les sortides d’emergència i barreres
arquitectòniques; les activitats culturals i religioses; i el grau de seguretat ciutadana en l’entorn
on està situat l’allotjament i la resta de zones urbanes, com també les vies de denúncia en cas de
convertir-se en subjecte passiu d’un delicte.
Paral·lelament, certes iniciatives duites a terme
en diversos àmbits suggereixen contemplar la
creació d’un òrgan institucional de protecció
específica del turista que, a manera de defensor
del poble, ostenti una naturalesa juridicopública
i assumesqui una doble funció: preventiva –basada en la difusió d’informació, l’assessorament i la
recepció de queixes; cooperació en l’elaboració i
publicitació de les condicions generals de prestació dels serveis turístics; elaboració d’una memòria que faci constar les situacions més perjudicials per al turista i les deficiències més comunes dels mecanismes de protecció– i repressiva
–centrada en la formalització i canalització de les
denúncies i queixes formulades pels turistes; la
intervenció en els procediments d’imposició de
sancions com a òrgan legitimat per comparèixer
en els expedients sancionadors i representar, si
escau, els turistes que hagin sofert perjudicis
d’especial gravetat.
Així mateix, sembla que l’aplicació dels mecanismes d’arbitratge en l’àmbit turístic permetria
atendre un dels problemes de major entitat que
assumeix el turista, en qualitat de consumidor
o usuari, que no és més que la lentitud amb la
qual es resolen les seves reclamacions o pretensions. Mitjançant aquest procediment entre les
parts, s’entén que es podria arribar a solucions,

usualment pactades entre les parts juntament
amb l’àrbitre, de manera ràpida i satisfactòria per a tots els implicats. Cal assenyalar, en
aquest sentit, el reconeixement d’aquesta pràctica a la Llei 34/2002, juntament amb altres
mecanismes alternatius de resolució de conflictes en l’àmbit de la contractació electrònica i
l’ús dels diferents serveis de la societat de la informació. Val a dir, doncs, que des del punt de
vista turístic l’arbitratge ofereix una doble via,
atès que, més enllà de l’arbitratge institucional
–regit per la Llei 60/2003, de 26 de desembre,
d’arbitratge–, cal tenir en compte l’existència
de l’arbitratge de consum –previst amb caràcter
general per l’article 31.1 de la Llei 26/1984.

4.5.5. Regulació laboral
específica de les empreses
turístiques
El marc normatiu que s’encarrega d’ordenar els
principis sota els quals s’organitza i s’executa
l’activitat laboral condiciona en bona mesura
el desenvolupament i l’estructuració del mercat
de treball. A les Balears, el mercat de treball,
fortament centrat en el sector turístic i les activitats que en depenen indirectament, es contextualitza en l’ordenament integrat per les normes
estatals generals, els convenis col·lectius sectorials i les diferents resolucions judicials i extrajudicials, elements que, en tot cas, s’insereixen
en el procés europeu d’adaptació a les noves
circumstàncies econòmiques i socials.
En aquest sentit, l’aparició en escena de diferents factors relacionats amb la rapidesa del
progrés tecnològic, la intensificació de la competència derivada de la globalització, l’evolució
de la demanda subjecte als canvis dels gustos
i preferències dels consumidors, la creixent
terciarització de l’economia i les tècniques de
gestió basades en el paradigma just a temps
(just in time), entre altres qüestions, ha derivat
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en la flexibilització progressiva dels sistemes
de gestió empresarial. Tot plegat ha propiciat,
en darrera instància, el plantejament de noves
modalitats d’organització del treball i la diversificació del ventall de possibilitats contractuals,
situacions que no podien ser assumides pel model d’ocupació tradicional (Comissió Europea,
2006c), sustentat sobre la base d’uns supòsits
actualment mancats de validesa (per ex., ocupació permanent a temps complet, relacions
regides pel dret laboral centrat en el contracte
de treball, l’existència d’un únic empleador responsable, etc.).
231

Vegeu la Llei 32/1984, de modificació de determinats articles
de la Llei 8/1980, de 10 de març,
de l’Estatut dels treballadors.

232

Vegeu la Llei 10/1994, de 19 de
maig, sobre mesures urgents
de foment de l’ocupació; la Llei
11/1994, de 19 de maig, per la
qual es modifiquen determinats
articles de l’Estatut dels treballadors i del text articulat de la Llei
de procediment laboral i de la
Llei sobre infraccions i sancions
de l’ordre social; i la Llei 14/1994,
d’1 de juny, per la qual es regulen
les empreses de treball temporal.

233

Vegeu la Llei 63/1997, de 26 de
desembre, de mesures urgents per
a la millora del mercat de treball i
el foment de la contractació indefinida; la Llei 12/2001, de 9 de
juliol, de mesures urgents de
reforma del mercat de treball per
a l’increment de l’ocupació i la
millora de la seva qualitat; i la
Llei 46/2006, de 29 de desembre,
per a la millora i el creixement de
l’ocupació.

Mentrestant, en l’esfera estrictament turística,
les noves regles del joc global han afegit complexitat a la tasca d’assegurar el posicionament
competitiu de les destinacions més madures,
com ara la balear. Així les coses, més enllà dels
avantatges comparatius existents, fortament
basats en els aspectes més fonamentals del producte turístic, és necessari atendre especialment
els factors que incideixen en la qualitat dels serveis prestats, motiu pel qual resulta essencial
disposar d’un marc laboral adient que faciliti
l’ajustament entre les necessitats del sector i les
dels treballadors.
En aquest context, les reformes legislatives
envers la protecció de l’ocupació iniciades a
bona part dels països europeus a principis de
la dècada dels noranta es varen dur a terme
amb la finalitat d’augmentar les possibilitats
de contractació, mitjançant una relaxació de
les normes vigents, que va permetre instaurar
noves formes d’ocupació més flexibles i reduir
la protecció contra l’acomiadament. És, doncs,
en aquest escenari, en què s’adscriuen les reformes del mercat laboral espanyol, les quals han
afectat, lògicament, el sector turístic per tal
com és part integrant del sistema econòmic, si
bé algunes de les noves mesures planejades hi
han influït específicament.

En termes generals, les successives reformes
laborals espanyoles han tengut efectes, primerament, sobre les modalitats de contractació,
qüestió amb importants conseqüències per a
les regions turístiques de l’Estat, com ara les Balears. A tall d’exemple, les diferents disposicions
promulgades durant els darrers vint anys han
propiciat la generalització de la contractació
temporal en llocs de feina de naturalesa permanent o estacional, fórmula adoptada per prop
de nou de cada deu contractes signats l’any
2006 tant a les illes com al conjunt d’Espanya.
Concretament, el corrent flexibilitzador del mercat de treball nacional s’enceta amb la reforma
de l’any 1984,231 moment en què la modalitat
temporal s’obre a la contractació de qualsevol
treballador en situació d’atur amb la finalitat
última de fomentar l’ocupació i d’escurçar una
taxa d’atur enfilada part damunt del 20%. Val a
dir que la contractació temporal s’ha mantengut al llarg de les reformes laborals següents,
mitjançant el plantejament de diferents figures
contractuals que, si més no, persegueixen els
mateixos objectius.
Respecte d’aquesta darrera qüestió destaquen,
doncs, els contractes eventuals per circumstàncies de la producció i els contractes d’obra i servei proposats per la reforma de 1994,232 figures
que s’han mantengut a les reformes laborals
successives (1997, 2001 i 2006)233 i que, en tot
cas, han propiciat que la taxa de temporalitat
espanyola dupliqui l’europea (CES, 2008), sobretot a les economies regionals on es registra
una forta incidència d’activitats estacionals,
com ara el turisme i l’agricultura. En tot cas,
cal assenyalar la importància que revesteix la
modalitat de contractació fixa discontínua per
al mercat de treball balear, en general, i per al
sector turístic, en particular. I és que la figura
esmentada neix amb la vocació de combinar
criteris de flexibilitat i estabilitat en la relació
laboral, de manera que el treballador gaudeix
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d’uns drets equiparables als de la contractació
indefinida, mentre que l’empresari pot disposar
d’un col·lectiu de treballadors fixos durant els
períodes de més demanda i assegurar una continuïtat a la plantilla beneficiosa en termes de
qualificació i acumulació d’experiència.
Després de més de vint anys de desenvolupament normatiu, el mapa general de la contractació laboral, extrapolable igualment al sector
turístic, es troba integrat per: (1) els elements
presents a la darrera reforma laboral, continguda a la Llei 46/2006, de 29 de desembre, per
a la millora i el creixement de l’ocupació; (2) el
marc bàsic establert pel text refós de l’Estatut
dels treballadors i el desenvolupament a posteriori d’alguns dels articles que el componen;
i (3) els diversos elements que perviuen de la
reforma laboral anterior, exposada a la Llei
12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de
reforma del mercat de treball per a l’increment
de l’ocupació i la millora de la seva qualitat.

Paral·lelament, una segona conseqüència de les
successives reformes laborals rau en el desplaçament cap a la negociació col·lectiva de tota
una sèrie d’aspectes clau de les relacions laborals, regulats fins aleshores a través de diferents
disposicions legislatives. Així, històricament, la
reforma de 1984 ja perseguí clarament la negociació col·lectiva descentralitzada mitjançant
el foment dels convenis d’empresa enfront dels
sectorials, com a manera d’afavorir, en un marc
institucional d’intervenció estatal mínima,
l’adaptació automàtica de les relacions laborals a les característiques i situacions empresarials, vincular l’evolució salarial amb les condicions reals de l’empresa i elevar la productivitat
arran d’una millor utilització de les hores contractades. No obstant això, els convenis sectorials varen acabar sent majoritaris per mor de
l’acció sindical (Ferreiro, 2003). El resultat final
del procés assenyala l’existència d’uns convenis que ja no queden relegats a la condició de
simple complement de les disposicions vigents

Marc normatiu
Indefinides
Indefinida

RDLG 1/95; Llei 43/06

Indefinida per a fixos discontinus

RDLG 1/95; Llei 43/06

Per al foment de la contractació indefinida

Llei 12/01; Llei 43/06

Temporals
Per a la formació

RDLG 1/95; OM 14-VII-98; Res. 4-II-05; RD 488/98; Res. 26-X-98

En pràctiques

RDLG 1/95; RD 488/98

D’obra o servei determinat

RDLG 1/95; RD 2720/98

Eventual per circumstàncies de la producció

RDLG 1/95; RD 2720/98

D’interinitat

RDLG 1/95; RD 2720/98; Llei 45/02; Llei 43/06;
RDL 11/98; Llei 12/01; LO 1/04

En substitució per anticipació de l’edat de jubilació

RD 1194/85; Llei 43/06

Indefinides/Temporals
A temps parcial

Font: Ministeri de Treball i Immigració
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RDLG 1/95; RD 1131/02; RDL 15/98

Quadre 4.18

Modalitats bàsiques
de contractació, 2006
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234

Aquest conveni, vàlid per al
període 2005-2008, ha estat substituït pel XIII Conveni col·lectiu
de l’hoteleria de les Illes Balears,
vigent des del 22 d’agost de 2008.
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en matèria de condicions laborals, sinó que
s’erigeixen en importants instruments a l’hora
d’ajustar els principis legals a les situacions econòmiques específiques i/o a les circumstàncies
particulars de determinats sectors. Així, la negociació col·lectiva pot, a hores d’ara, regular
qüestions relacionades amb el màxim d’hores
complementàries duites a terme en el marc
d’un contracte a temps parcial, la durada del
període de prova, la utilització de la contractació a temps parcial en el cas dels contractes
fixos discontinus, la durada del contracte eventual, els sistemes de classificació professional,
els ascensos, la promoció i formació professional, els complements salarials, la promoció
econòmica, la distribució de la jornada, les hores extraordinàries, els torns de treball i els descansos, entre d’altres.

l’acció assistencial, la salut laboral i els drets de
representació col·lectiva. Entre totes aquestes
qüestions cal assenyalar que en matèria de contractació el conveni balear se centra en:

En l’àmbit turístic, l’hoteleria constitueix el segment d’activitat que comptabilitza a les Balears
un major nombre d’empreses (8.984, 2006) i
treballadors (98.025, 2006) emparats per la
negociació col·lectiva. Els aspectes contemplats pels processos de negociació s’emmarquen, d’una banda, en el III Acord laboral del
sector de l’hoteleria (ALEH III), conveni d’àmbit nacional-sectorial que actua en clau protectora del treballador, regula els contractes formatius i s’ocupa de la formació professional,
el règim disciplinari i la solució extrajudicial de
conflictes, alhora que, amb caràcter particular,
interfereix en el règim de subrogació empresarial en els supòsits de transmissió d’empreses
hoteleres a col·lectivitats de restauració. D’altra banda, es disposa a nivell autonòmic del
XII Conveni col·lectiu del sector de l’hoteleria de
les Illes Balears,234 que regula, respectant els termes del conveni nacional, els diferents aspectes
relatius al règim de contractació, les plantilles,
la mobilitat, els ascensos, el temps de treball,
el règim retributiu, el complement d’antiguitat,
la desvinculació salarial, la jubilació parcial,

La introducció del temps parcial en la contractació fixa discontínua, de manera similar als
convenis previs (Borrás, 2004).

L’establiment de mesures que permeten reconèixer i/o reforçar diversos drets, com ara
l’escurçament del període de prova establert al
conveni nacional mitjançant la fixació de preferències per a l’accés a la condició de fix o fix
discontinu, o la fixació de criteris relatius a la
relació entre treballadors temporals i indefinits
del centre.
La disminució de la durada dels contractes eventuals prevista a l’Estatut dels treballadors i l’augment del nombre de dies de la indemnització que
corresponen per finalització de contracte.

La definició d’un règim jurídic que conjuga
les garanties laborals amb àmplies facultats
empresarials, com ara la garantia d’ocupació
(amb possibilitat d’interrupció condicionada
per part de l’empresari), el règim de crida a
l’inici de la campanya (amb un marge de trenta dies per a l’empresa), el règim de descansos
(amb facultat empresarial per a la fixació de les
dates de vacances) i el règim de novació transitòria de la condició de fix discontinu a fix ordinari per a les empreses que pretenen convertir
l’activitat estacional en permanent.
Més enllà dels aspectes propis de la contractació, cal destacar que el conveni esmentat possibilita el còmput bisetmanal del descans entre
jornades en el cas de determinades activitats i
àrees funcionals, fixa el nombre de dies naturals
de vacances i en confirma el dret a la posposició
o interrupció en cas de baixa, estableix la pre-
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ferència dels treballadors amb responsabilitats
familiars pel que fa al gaudi del descans setmanal i millora el règim d’excedència i alguns dels
mínims legals establerts en matèria de permisos, alhora que en reconeix de nous també pel
que fa a la conciliació.
No obstant això, també s’observen algunes
mancances, atès que no s’ocupa de les hores
extraordinàries –fet que obre la porta als pactes individuals (Monreal, 1999)–, no determina
els conceptes que integren el salari de vacances,
excepte en el cas de la traducció de les vacances
en metàl·lic –qüestió que possibilita l’exclusió
dels conceptes de la remuneració percebuts regularment– i, respecte del règim salarial, contribueix escassament a incrementar el relativament baix ingrés anual per treballador, alhora
que, basant-se en els paràmetres clàssics, no
fomenta un sistema de retribució lligat als resultats del negoci –fet que implícitament remet
la fixació dels complements dirigits a la fidelització del treballador a l’autonomia individual i
que, en darrera instància, no ajuda a combatre
l’alt índex de rotació laboral del sector.
En altres esferes de l’activitat turística, la negociació col·lectiva autonòmica cobreix els segments del lloguer de vehicles sense xofer (235
empreses; 1.550 treballadors, 2006),235 la neteja d’edificis i locals (300 empreses; 6.927 treballadors, 2006)236 i el transport discrecional
turístic de viatgers per carretera (80 empreses i 2.500 treballadors, 2006).237 Pel que fa
a aquest darrer, l’àmbit d’actuació se centra,
sobretot, en el règim remuneratori, la contractació, els acomiadaments i les liquidacions, el
temps de treball i també en diverses qüestions
particulars, com ara les referents al règim de
càrrega i descàrrega. En termes de contractació, potser l’aspecte més rellevant estableix
tota una sèrie de previsions d’interès, com són
els criteris de crida dels treballadors fixos dis-
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continus i la possibilitat que es contractin a
temps parcial, els percentatges de treballadors
fixos, fixos discontinus i temporals d’acord
amb la grandària de la plantilla, la durada del
contracte eventual, els dies d’indemnització
per finalització del contracte temporal i la garantia d’una jornada mínima diària i setmanal
en el contracte a temps parcial.
Contràriament, l’activitat duita a terme per les
agències de viatges de les Balears resta sota la
negociació col·lectiva d’àmbit nacional, mitjançant un conveni que, en termes generals, recull els punts següents:
Contractació: s’ocupa dels contractes formatius, els eventuals –per als quals contempla
durades diferents d’acord amb el percentatge de plantilla que gaudeix de contracte fix a
l’empresa– i els d’obra i servei –per bé que entre
els treballs que poden ocasionar-los eludeix els
estacionals, fet que suposa recórrer a la contractació fixa discontínua.
Temps de treball: fixa una jornada anual i
remet al pacte individual o d’empresa per a
l’establiment de l’horari, preveu l’execució obligatòria d’hores extraordinàries en situacions en
què seria fàcil recórrer a sistemes de distribució
irregular de la jornada i millora el règim legal de
permisos mitjançant, per exemple, la inclusió
de noves causes familiars.

235

Resolució de la Direcció General de Treball i Salut Laboral,
d’11 de maig de 2004, per la qual
es fa públic el conveni col·lectiu
laboral del sector de lloguer de
vehicles sense xofer de les
Illes Balears.
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Estructura salarial: es remet als esquemes clàssics i, per tant, no incentiva la productivitat individual. Pel que fa al complement d’antiguitat,
aplica l’Estatut dels treballadors i elimina els
drets en curs d’adquisició.
Val a dir, en qualsevol cas, que paral·lelament al
marc de negociació sectorial existeixen convenis
d’empresa que també afecten el mercat laboral
turístic balear, com ara els signats per algunes

Resolució de la Direcció General de Treball, de 13 d’octubre
de 2005, per la qual es fa públic
el conveni col·lectiu del sector
de neteja d’edificis i locals de les
Illes Balears.
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Resolució de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, de 23 d’agost de 2004, per
la qual es fa públic el conveni
col·lectiu laboral del sector del
transport discrecional i turístic
de viatgers per carretera de les
Illes Balears, vigent fins al 31 de
desembre de 2006.
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de les companyies del sector del transport aeri
(per ex., Iberia, Spanair, Globalia), el transport
marítim (per ex., Acciona-Transmediterránea) i
de les activitats d’oci i entreteniment (per ex.,
Aquacity i Aqualand Aspro Ocio).
En termes generals, s’evidencien, doncs, els aspectes clau següents:
El tractament particular dispensat a la modalitat contractual del fix discontinu en el sectors
de l’hoteleria i el transport turístic en contraposició al sector de les agències de viatges.
238
Decret 59/1997, de 25 d’abril,
pel qual es crea la Mesa de Diàleg
Social.

239

Acord del Consell de Govern,
de dia 18 de novembre de 2005, pel
qual es crea la Mesa de Turisme.

L’atenció de la negociació col·lectiva a determinades situacions generadores d’inseguretat i
precarietat laboral, siguin de caràcter general
(com les millores voluntàries de la Seguretat
Social) o específic (com la subrogació empresarial en cas de transmissió d’empresa sense
transmissió patrimonial).
L’afavoriment dels interessos del treballador en
matèria de contractació laboral, per bé que continuen mancant certes dosis de contundència en
la lluita contra la contractació encadenada.
El manteniment dels règims salarials en
l’esfera més clàssica, basada en la distinció
d’un salari base per als diferents nivells retributius i l’aplicació de complements salarials
tradicionals que no apel·len a la productivitat
individual.
La necessitat que les negociacions en matèria
de temps de treball i de règim de suspensions i
excedències tenguin en compte la conciliació de
la vida laboral i familiar.
Sigui el que sigui, cal tenir en compte, més enllà
de la tasca desenvolupada pels legisladors i la
negociació col·lectiva, la funció fiscalitzadora
que exerceix l’Administració amb la finalitat de

garantir la normativa laboral, afer que pren una
rellevància especial en termes de l’existència de
treball irregular i del frau de llei en matèria de
contractació temporal. Particularment, part
del treball de l’Administració se centra a evitar
els efectes no desitjats que deriven de la dinàmica del mercat laboral turístic, motiu pel qual
resulta essencial el manteniment d’un diàleg social obert que servesqui per identificar els punts
forts i els punts febles que han de guiar les actuacions (CES, 2006).
Respecte d’aquesta darrera qüestió, destaca a les
Balears el rol desenvolupat per la Mesa de Diàleg
Social,238 creada l’any 1997 com a òrgan de consulta, participació i seguiment. Aquesta mesa, integrada per l’Administració pública, els sindicats
i les organitzacions empresarials més representatives del teixit regional, es va dedicar al disseny
i la promoció de les competències relatives a les
relacions laborals, l’economia social i l’execució i
el seguiment de la política d’ocupació. Addicionalment, en l’àmbit sectorial, destaca la Mesa
de Turisme,239 constituïda el mes de novembre
de 2005 com a fòrum de diàleg, participació, negociació, col·laboració i seguiment de l’activitat
turística. Les principals funcions assumides fan
referència a l’anàlisi de la situació del sector i les
seves perspectives de futur, mitjançant l’estudi de
les actuacions, que permetin garantir la competitivitat a mitjà i a llarg termini.
Altres actors determinants en el camp de les
relacions laborals a les Balears són la Fundació Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes
Balears (TAMIB) –creada l’any 1996 per dirimir,
conciliar i arbitrar les controvèrsies laborals, siguin individuals o col·lectives, a través de solucions àgils, senzilles i eficaces– i la Fundació per
a la Prevenció de Riscos Laborals –constituïda
l’any 2005 i a l’empara de l’acord interprofessional signat l’any 2006 pel qual es regulen les
aportacions empresarials rebudes.
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Tot aquest repàs de la legislació ens indica que
per poder competir en un escenari turístic internacional complex i subjecte a la competència de països emergents amb menors costos
de producció i marcs laborals molt més laxos,
una nova regulació laboral per al sector turístic
hauria d’incorporar més ajustaments a l’àmbit
de l’administració, les empreses i els treballadors. En aquest marc, és essencial l’impuls de
la reducció de la temporalitat i el foment de
l’ocupació estable, tot aprofitant les figures
jurídiques existents que així ho permeten i acceptant que el sector requereix també fórmules
d’ocupació temporal imprescindibles per cobrir
les necessitats d’una indústria clarament estacional (Exceltur, 2006). Així doncs, l’activitat
turística demana la implantació d’un model de
treball que faciliti l’adaptació del volum de la
plantilla a la situació econòmica del sector, sense malmetre la prestació dels serveis ni els interessos dels treballadors. En definitiva, es tracta
de permetre un millor ajustament de l’oferta i la
demanda de treball en el sector, amb fórmules
flexibles en la durada i distribució del temps de
treball que permetin una certa mobilitat i agilitat en la contractació.

4.5.6. Normativa d’estrangeria:
problemes per als turistes
Les condicions d’entrada de persones i capitals
en un territori determinat, regulades a través
de normes de caràcter nacional i internacional, determinen en bona mesura l’esdevenir del
mercat turístic, per tal com les restriccions en
matèria d’arribada de turistes i la canalització
de capitals poden condicionar notablement
l’elecció de la destinació. Per aquest motiu,
el sector turístic ha mostrat reiteradament la
seva preocupació envers l’obstacle que suposa
la necessitat de disposar de determinats elements, com ara el visat, sobretot en el cas dels
ciutadans d’alguns països que, d’acord amb el

caràcter emergent de les economies respectives
i/o la seva obertura política a l’exterior, s’han
convertit en emissors potencials de visitants.
En aquest marc, el corpus normatiu referit a la
forma d’accés d’estrangers al país està constituït
pel que s’anomena ‘normativa d’estrangeria’,
que inclou essencialment les normes que estableixen els drets i deures dels estrangers i les que
regulen l’entrada i la permanència al territori tant
en el cas d’estades de curta durada com en el de
residència perllongada. De tot aquest bagatge regulador, les normes que afecten més directament
l’esdevenir de l’activitat turística de les Balears
són, d’una banda, les que regulen les condicions
d’entrada per a la realització d’estades de curta
durada per motius turístics i, de l’altra, les que
estableixen els límits als moviments de capitals
entre països, principalment pel que fa a les conseqüències sobre la compravenda de béns immobles, en un context en què s’ha incrementat la
importància del turisme residencial.
Durant els darrers vint anys, les variacions produïdes en ambdós àmbits normatius es relacionen fonamentalment amb l’entrada d’Espanya
a la Comunitat Econòmica Europea, l’1 de gener de 1986. En aquest sentit, el Reial decret
1099/1986, sobre l’entrada, permanència i treball a Espanya de ciutadans dels estats membres,
va establir que els nacionals dels països comunitaris compresos a la disposició esmentada podien entrar i romandre en territori espanyol fins
a tres mesos amb l’únic requisit de presentar la
targeta d’identitat o el passaport. Actualment,
la situació no ha canviat, per bé que el marc jurídic que recull aquesta llibertat es regeix a través
del Decret 240/2007, sobre l’entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels
estats membres de la Unió Europea i del estats
que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Aquesta nova disposició presenta
una ampliació dels destinataris que respon, en
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primer lloc, a la inclusió de nous estats membres
a la UE i, en segon lloc, a l’assimilació dels ciutadans de Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa
–tots, països no comunitaris– als ciutadans de
la UE, en matèria de lliure circulació de persones, en virtut de l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu de 1992 i de l’establiment d’un acord
bilateral de 1999 amb la confederació Suïssa.

240
Vegeu la Llei orgànica 4/2000,
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya
i la seva integració social, i el
Reial decret 2393/2004, de 30
de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei orgànica
4/2000, d’11 de gener, sobre drets
i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
241
Vegeu l’Ordre PRE/1282007,
de 10 de maig, sobre mitjans econòmics, la disposició dels quals
hauran d’acreditar els estrangers
per poder efectuar la seva entrada
a Espanya, disposició que deroga
l’Ordre de 22 de febrer de 1989
del Ministeri de l’Interior que
tractava la mateixa qüestió.
242

Seguint la norma anterior, la
quantitat acreditada ha d’equivaldre com a mínim al 10% del
salari mínim interprofessional
multiplicat pel nombre de dies
de l’estada i pel nombre de persones a càrrec del sol·licitant, per
bé que s’estableix un mínim per
persona del 90% del salari mínim
interprofessional amb independència del temps previst d’estada.
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Entre els que ja s’han esmentat, s’afegeixen el d’acreditar que
no es pateix cap malaltia susceptible de quarantena i el de no estar
subjecte a cap prohibició expressa.

244

Anomenat ‘visat per estada de
curta durada’ en la terminologia
comunitària.
245

Integrades per la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer
(CECA), la Comunitat Europea
(CE) i la Comunitat Europea de
l’Energia Atòmica (EURATOM).

Aquestes disposicions marquen, doncs, la línia
bàsica que separa els drets dels ciutadans de la
UE i assimilats, sense cap barrera a l’entrada i
a l’estada per motius turístics, i els ciutadans
no comunitaris. Pel que fa a aquests darrers,
l’entrada i l’estada per motius turístics fins a
un màxim de tres mesos resta condicionada,
amb caràcter general, a la possessió de passaport i visat i, si es requereix al lloc d’entrada,
a l’acreditació que certifica que es disposa
dels mitjans de vida suficients per al temps
que duri l’estada, un document justificatiu
de l’establiment d’allotjament o una carta
d’invitació d’un particular i, si escau, la confirmació de la reserva d’un viatge organitzat i d’un
bitllet de tornada.240
Malgrat l’existència d’aquestes restriccions, atès
que el control de l’acreditació dels mitjans de
vida a tots els visitants no comunitaris presentaria dificultats pràctiques insalvables, la norma reguladora preveu que l’aplicació d’aquest
control es dirigesqui especialment als ciutadans
dels països estadísticament més sensibles a la
immigració regular espanyola241 i, entre aquests,
tot i que la norma no ho esmenti explícitament, als que provenen dels països exempts de
l’obligació de visat, per tal com no han hagut
d’acreditar la disposició de mitjans de vida suficients al país d’origen. En aquest sentit, la manera d’acreditar que es disposa d’aquests mitjans de vida pot realitzar-se exhibint els diners
en efectiu o presentant xecs de viatge, cartes de
pagament o targetes de crèdit.242

Així mateix, el requisit de presentar una carta
d’invitació implica l’expedició d’aquest document per part de les comissaries de policia a petició d’un resident espanyol, amb la qual cosa
és necessari adjuntar els documents que confirmin la relació de parentesc amb el convidat o
els testimonis que puguin demostrar l’existència
prèvia d’amistat amb la persona convidada,
com també els documents que acreditin la disposició d’un habitatge i la relació de persones
allà empadronades, els mitjans econòmics per
sufragar les despeses d’allotjament derivades
de la invitació i qualsevol altre aspecte considerat rellevant per l’instructor del procediment,
sense que s’exclogui la realització d’una entrevista personal per tal de comprovar la veracitat
de la informació presentada.
D’entrada, el visat consisteix en una autorització, estesa normalment sobre el passaport mateix o en un document per separat, que habilita
l’estranger per presentar-se en un lloc fronterer
de l’estat emissor i sol·licitar-ne l’entrada, sempre que es reunesquin els requisits exigibles.243
En aquest context general, la regulació del visat
d’estada,244 que autoritza les visites de caràcter turístic, ha experimentat canvis significatius
durant les dues darreres dècades d’acord amb
l’evolució de la normativa comunitària.
Val a dir, en tot cas, que fins al 1985 el règim
d’entrada i permanència dels ciutadans no comunitaris era de competència exclusiva dels estats membres, atès que en els tractats fundacionals del que foren primerament les Comunitats
Europees245 i després la Comunitat Econòmica
Europea, no existia cap transferència a les institucions comunitàries en aquesta matèria. El
primer pas per canviar aquesta situació es va
fer a través de l’aprovació de l’Acord de Schengen, de 14 de juny de 1985, relatiu a la supressió gradual dels controls a les fronteres comunes, el qual va establir les bases d’un sistema
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de cooperació reforçat exclusivament entre els
estats signants del conveni, entre els quals inicialment no figurava Espanya. El principal objectiu de l’Acord se centrava en la creació d’un
espai sense controls fronterers interiors, fet que
obligava a crear unes condicions uniformes per
traspassar la frontera exterior comuna, com ara
l’existència d’un visat únic i vàlid per al conjunt
dels estats membres.
No obstant això, l’Acord de Schengen, el seu
conveni d’aplicació, amb data de 19 de juny
de 1990, i les normes que emparava, varen començar a ser parcialment desplaçades per la
normativa pròpiament comunitària promulgada
després del Tractat de Maastricht de 1992, les
quals varen ser transformades i recollides de manera conjunta al Tractat d’Amsterdam de 1997.
Amb tot, la comunitarització d’aquestes qüestions continua sent territorialment incompleta:
el Regne Unit, Irlanda i Dinamarca es mantenen
al marge d’aquesta política comuna, no participen en l’adopció de les mesures proposades en
virtut d’aquest tractat ni hi queden vinculats, per
bé que, si volen, s’hi poden sotmetre, i així ho
han fet en alguns casos.
D’acord amb aquest marc comunitari, el visat
d’entrada permet romandre al país de la destinació fins a un màxim de tres mesos i contempla una o diverses entrades durant aquest
període, si bé és possible atorgar un visat
amb una vigència d’un any o més sempre que
l’estada excedesqui de noranta dies per semestre.246 Val a dir que aquest període de temps és
també el màxim permès als estrangers exempts
de l’exigència de posseir un visat per entrar al
territori espanyol. La determinació dels països
els ciutadans dels quals requereixen un visat per
creuar les fronteres exteriors de la UE s’estableix
al Reglament 539/2001, modificat pel Reglament 1932/2006. Complementàriament, cal
assenyalar que la validesa del visat d’estada
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s’estén arreu del territori comunitari, a excepció
del Regne Unit i d’Irlanda, si bé aquesta qüestió
no constitueix un obstacle, atès que tanmateix
existeix l’obligatorietat, fins i tot per als estrangers que no necessiten visat, de declarar a les
autoritats locals en un termini de tres dies el
desplaçament d’un estat membre a un altre de
diferent del de la primera entrada.
Paral·lelament, la normativa sobre la circulació
de capitals, sotmesa igualment al marc normatiu
comunitari, pot influir directament en l’impuls
del turisme residencial –atesos els requisits establerts per a la compravenda d’immobles per
part de no residents– i, alhora, en el volum de
la despesa turística efectuada –d’acord amb les
limitacions existents envers l’entrada i la sortida de diners en efectiu i/o mitjans de pagament
equivalents (Garau, 2007).
En aquest sentit, malgrat el caràcter clarament
liberalitzador de la regulació comunitària tant
pel que fa als moviments de capital intracomunitaris (entre residents dels diferents estats
membres de la UE) com extracomunitaris (entre residents i no residents dels estats membres
de la UE), es preveuen tota una sèrie de límits
i s’atorga a les diferents entitats nacionals la
possibilitat d’establir mesures restrictives sempre que s’apliquin, per raons d’ordre i seguretat
pública, de manera no discriminatòria. Aquest
principi de liberalització, recollit al tractat fundacional de la UE, s’insereix a l’ordenament
espanyol a través de la Llei 19/2003, de 4 de
juliol, sobre el règim jurídic dels moviments
de capital, les transaccions econòmiques amb
l’exterior i determinades mesures de prevenció
del blanqueig de capitals.
En aquest àmbit, l’entrada i la sortida de diners
en efectiu o a través de mitjans de pagament
equivalents constitueixen operacions que poden arribar a assolir una certa transcendència
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Sobre aquesta qüestió, consultau el Reial decret 2393/2994.
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turística, tant pel que fa a la transacció en si
mateixa com per la quantitat pecuniària per la
qual és obligatori presentar la declaració pertinent. Respecte d’aquesta qüestió, el Reial
decret 1816/1991, de 20 de desembre, sobre
transaccions econòmiques amb l’exterior ja establia que les operacions d’entrada i sortida de
capitals es podien realitzar lliurament sempre
que, si superaven els deu mil euros, es declarassin prèviament a les autoritats competents. La
Llei 19/2003 recull igualment aquest precepte i,
addicionalment, disposa que la manca de presentació de la declaració esmentada constitueix
una infracció lleu subjecte a sanció.
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Es contemplen les persones físiques amb domicili o residència
principal a l’estranger, les persones jurídiques domiciliades a
l’estranger i les entitats públiques
de sobirania estrangera.

En la mateixa línia, l’adquisició de béns immobles per part de no residents a la UE, si bé es
pot realitzar lliurement,247 també constitueix una
operació sotmesa a limitacions específiques. Així
doncs, en el cas que el muntant de la inversió
superi determinades quantitats i provengui d’un
paradís fiscal existeix l’obligació de declarar
l’adquisició i/o d’obtenir una autorització prèvia de caràcter militar abans de dur a terme la
transacció, especialment a les Balears, territori
declarat per la normativa de defensa nacional
zona d’accés restringit a la propietat estrangera.
Addicionalment, l’adquisició de béns immobles
per part de no residents a la UE topa amb un
altre inconvenient, atès que la Direcció General dels Registres i del Notariat assenyala que la
transmissió d’un immoble situat a les Balears
realitzada fora de la UE entre dues persones no
residents a cap dels estats membres només es
podrà inscriure al Registre de la Propietat si ha
estat intervenguda per un notari espanyol.
En aquest escenari i en termes generals, d’entre
tots els requisits establerts al voltant de l’entrada de persones al territori nacional, sembla que
l’exigència d’un visat als ciutadans dels països
que disposen de segments de població amb un

alt nivell econòmic és el que podria generar un
major perjudici al sector turístic, per tal com
pot constituir la causa per la qual part de la demanda potencial es desviï a altres destinacions
on no s’hagi d’afrontar aquest tràmit. En tot
cas, val a dir que les diferents mesures destinades, fonamentalment, a combatre la immigració irregular no sembla que tenguin sempre la
capacitat per complir els seus propòsits. A tall
d’exemple, no és erroni pensar que un estranger decidit a romandre de manera irregular al
país de la destinació no tendrà excessives objeccions a sacrificar l’import que poden suposar uns dies d’allotjament a qualsevol establiment turístic, sense la necessitat de recórrer a la
presentació de cartes d’invitació de residents.
Per contra, algú que pretengui realment passar
unes vacances al país convidat per una persona
coneguda, la tramitació de la carta d’invitació
pot acabar convertint-se en un element altament dissuasori.
Per aquest motiu, l’impuls de totes aquelles
mesures que permetin resoldre amb la màxima agilitat la sol·licitud del visat per a estada
turística revesteix una rellevància especial. En
aquest sentit, es proposa l’augment del nombre d’oficines consulars en els països no comunitaris als ciutadans dels quals s’exigeix un visat
per entrar a les Balears, especialment els que
han experimentat un augment tant de la renda
per càpita com del grau d’obertura a l’exterior
i que, per tant, presenten a priori una major
propensió a viatjar; un increment dels mitjans
humans i materials de les oficines existents; i,
alhora, una generalització del sistema que permeti als operadors turístics acreditats la gestió
de les sol·licituds de visat dels seus clients a través de la xarxa.
D’acord amb aquesta darrera qüestió, la instrucció consular comuna ofereix la possibilitat
d’agilitzar el procediment d’obtenció dels vi-
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sats de curta durada permetent que les gestories, les agències de viatges i els operadors
de viatges combinats puguin actuar com a
intermediaris apoderats del sol·licitant, sempre que es tracti d’organitzacions conegudes i
acreditades com a tals per les oficines consulars. Amb aquest sistema, que ja és utilitzat de
manera efectiva però que es podria seguir potenciant, es facilita notablement l’obtenció del
visat sobretot en el cas dels països d’una gran
extensió territorial. Així mateix, es disposa d’un
sistema d’informació centralitzada (VISATUR)
que permet gestionar a les entitats acreditades
les sol·licituds mitjançant una aplicació web
accessible a través d’Internet que ofereix la
possibilitat d’obtenir el visat en un termini no
superior a les setanta-dues hores.
Així mateix, pel que fa a la normativa referent
a la circulació de capitals, la conveniència
de limitar l’adquisició d’immobles per part
d’estrangers constitueix periòdicament un objecte de discussió pública a les Balears, amb la
finalitat d’evitar una venda eventual del territori al capital forà. En tot cas, cal tenir en compte
que, a priori, tota mesura restrictiva establerta
en aquest àmbit suposa infringir la normativa
comunitària, tot i que aquesta normativa preveu que els estats membres adoptin les mesures
que creguin adequades per raons de seguretat,
salut i ordre públics. D’aquesta manera, cal
plantejar si la normativa comunitària sobre la
lliure circulació de capitals admet certes limitacions per motius d’interès general diferents de
l’ordre públic i la defensa nacional, com ara la

preservació del territori i del medi ambient, la
política agrícola i forestal, etc.248
El Tribunal de Justícia de la UE ha abordat
aquestes qüestions a partir de la legislació constitucional austríaca i la normativa dels diversos
estats federats d’aquest país, els quals supeditaven l’adquisició de segones residències per part
de no residents a l’obtenció d’una autorització
administrativa. A partir d’aquest cas, les raons
d’interès general contemplades s’associen a
l’ordenació del territori, el manteniment d’una
població permanent i d’una activitat econòmica autònoma respecte del sector turístic, una
utilització raonable del sòl edificable i a les diverses motivacions relacionades amb la política
agrícola i forestal, entre d’altres. Sigui el que sigui, la legislació restrictiva finalment adoptada
només pot ser compatible amb el marc comunitari si s’aplica de manera no discriminatòria
i proporcional, fet que suposa, d’una banda,
la no integració de diferències de tracte entre
els nacionals i els residents a altres països comunitaris i, de l’altra, la disminució del poder
discrecional de les autoritats administratives en
el procediment d’autorització.
Així doncs, sembla adient que, malgrat que el
sector turístic de les Balears demani la desaparició de les limitacions a la llibertat de moviments
tant en matèria de circulació de capital com de
persones, es mantengui una certa complementarietat amb els interessos generals de l’arxipèlag,
sempre en el marc de les possibilitats establertes
pel marc de regulació comunitària.
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Vegeu el Diari Oficial de la Unió
Europea C-241, de 29 d’agost de
1994, p. 402.

