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El desenvolupament del turisme a les Balears no és fruit d’una generació espontània ni tampoc d’un
resultat fortuït, sinó una mostra de la capacitat d’iniciativa, innovació, adaptació i aprofitament
del territori, de la població, de la història i de la cultura enfront de les oportunitats que han aparegut a l’ombra de la irrupció massiva del viatger modern. La posició geogràfica, les característiques
geomorfològiques –amb l’avantatge del clima–, l’extensió i atracció del litoral, la bellesa i diversitat
de paisatges, combinades amb la gran capacitat per atreure immigracions i enfortides per un dinamisme i una tradició empresarial –que té com a exponent la petita i mitjana empresa–, han facilitat
la creació d’una atmosfera turística, d’oferta de productes i serveis orientats a satisfer les necessitats
dels viatgers i alhora un ampli mercat de subcontractació i elaboració d’inputs intermedis, que s’ha
vist recolzat per la provisió d’equipaments i serveis públics per part de les administracions.
Des d’una perspectiva estructural és obligat assenyalar la influència exercida pel turisme sobre l’economia i la societat balear. El descobriment a principis dels anys seixanta d’un nou ús per a les terres
primes, garrigues i pinars, situades al litoral, va permetre que les Balears encetassin una veritable
dinàmica de transformació, de reassignació de recursos, que al llarg del temps ha generat efectes
directes i indirectes sobre els patrons de producció, ocupació, exportació i generació de riquesa i ha
deixat també la seva empremta en la societat civil –estructura i promoció social–, la identitat cultural
–la llengua i el patrimoni–, els estils de vida i, en conseqüència, la manera de fer i els valors que caracteritzen les Balears com a poble.
Aquest ha estat un procés que –sense obviar l’existència de ruptures– ha permès a les Balears progressar en termes de benestar i qualitat de vida i ha afavorit la terciarització i, en part, el desenvolupament
de serveis més avançats en l’àmbit de les activitats quaternàries –que suporten la indústria turística
i recolzen la canalització de les rendes que aquesta indústria genera– i quinàries –que connecten fàcilment amb l’especialització turística i deriven, així mateix, en un major nivell de desenvolupament
i benestar–. No obstant això, aquesta mateixa especialització ha comportat dèficits en l’estructura
productiva que és necessari corregir per afrontar amb èxit la competència de destinacions emergents,
la progressiva integració de les economies i la creixent configuració d’un marc global en el qual els
mercats operen i les empreses i els individus (turistes) interaccionen.
És en aquest context, i en el d’una Europa ampliada, que les Balears han de definir una estratègia,
en majúscula, per situar-se entre les regions europees punteres en progrés social, desenvolupament
i benestar, perquè del que no hi ha dubte és que la UE s’organitza entorn de les regions. No només
per raons econòmiques, sino també per raons socials i ambientals. Una estratègia que ara per ara no
està prou perfilada ni consensuada.
El fet que les Balears ostentin la possibilitat d’engegar aquesta estratègia des de l’estendard del turisme constitueix una oportunitat que no s’hauria de desmerèixer, prenent en compte que el turisme
constitueix un dels principals elements de vertebració regional interna i és la principal eina que les
illes disposen per a la seva projecció exterior. Ara bé, per això, caldrà reconèixer que la visió tradicional del turisme249 no és, avui, suficient per afrontar tant els patrons de comportament turístic nous
–que conflueixen en motivacions i expectatives cada vegada més sofisticades– com també alguns dels
vells, que ja es posaven de manifest fa més de dues dècades, i que segueixen sense solucionar-se.250
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Exclusivament relacionada
amb el ràpid creixement de
l’entrada de turistes a qualsevol
preu, sense avaluar les conseqüències negatives provocades per la
massificació turística, l’absència
de planificació i criteris propis i la
maximització de la capacitat.
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Orientació de l’oferta a
mercats indiferenciats, elevada
concentració de dues nacionalitats (alemanya i britànica), alta
estacionalitat, forta dependència
d’operadors turístics externs,
excessiva pressió sobre els recursos naturals i intensa degradació
urbana en algunes zones, baix
nivell de formació, tecnologies
aïllades, presència d’equipaments
i d’instal·lacions obsolets, dèbil
diferenciació de productes i
serveis, entre d’altres.

360

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

El sistema turístic balear es troba en una cruïlla, en una fase de transició, entre el que va ser i el que
serà. Alguns avantatges comparatius de què disposa estan en vies de desaparèixer, sense que se n’albirin de nous. El múscul es fa cada vegada més prim i dèbil. Per això, si les Balears volen exercir un
paper de lideratge, construït a partir de la seva provada capacitat d’adaptació, han de transitar cap
a nous esquemes conceptuals on la innovació, i no només l’adaptació, s’erigeix en garantia de futur.
Ans al contrari, la competència actual i potencial li arrabassaran una part creixent del mercat i, en
aquest procés, es perdran els rèdits que deriven de l’activitat turística.

251

Tan erroni com orientar la
política a incrementar el nombre
de turistes seria orientar-la a
reduir-lo.

És necessari, doncs, dissenyar una estratègia turística que no respongui a l’objectiu de maximitzar la
capacitat o, si es vol, d’incrementar el nombre d’entrades de turistes,251 sinó de garantir les millors
condicions econòmiques, ambientals i socials per al desenvolupament del turisme. En aquest afer
no disposar d’un bagatge estadístic suficient i de qualitat en matèria turística, però també econòmica, social, cultural i ambiental, dificulta sobremanera l’articulació dels mecanismes més bàsics per
afrontar l’etapa de canvi que les Balears tenen al davant.
Així, fer compatible el principi de maximització de beneficis amb el respecte als límits de la naturalesa, la conservació del medi ambient i l’aspiració última de garantir el benestar, exigeix no només
un tomb en els objectius de la política turística, sinó també un compromís dels agents econòmics
i socials, a través d’un canvi profund en l’estil de vida, l’escala de valors i la cultura econòmica que
impregna la societat. Aquesta és, també, una exigència ètica en favor de les generacions futures per
tal que puguin tenir, així mateix, la capacitat de satisfer les seves necessitats.
Per això esdevenen crucials els pròxims deu o quinze anys. Sí, aquest tipus de plantejament s’ha de
situar necessàriament a llarg termini, ja que les qüestions de caràcter estructural tarden temps a formar-se i a establir-se i, consegüentment, si es volen modificar no hi ha altra opció més que plantejar
objectius estratègics i directrius d’acció consensuats amb aquest mateix horitzó temporal.
No obstant això, la visualització del llarg termini no ha de fer oblidar que el camí més llarg sempre comença pel primer pas. Ha arribat l’hora, per tant, d’encetar un procés de transformació,
‘la segona transformació’, i de bastir una nova cultura turística que, des d’un enfocament holístic, reculli les múltiples dimensions inherents al fet turístic i les interrelacions que s’hi estableixen,
asseguri el posicionament internacional de la destinació i, alhora, impulsi una senda de creixement
econòmic durador, sense comprometre el benestar de les generacions futures, com a única via per
garantir la prosperitat regional.
Amb tot, caminar cap a una nova cultura turística implica acceptar el desafiament de fer front a la
sostenibilitat, assegurant la competitivitat, des de la gestió de la complexitat. Tres reptes d’un mateix
recorregut, que permeten lectures individuals però que no es poden abordar separadament. I és que els
rèdits que deriven de l’adopció d’un patró sostenible no suposen cap avantatge competitiu si no s’articula la capacitat necessària per traduir-los en una major aportació de valor a cadascun dels processos
(interaccions) que tenen lloc entre les diferents dimensions del sistema turístic, i viceversa.
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5 . 1 . E l r e p t e d e l a comp l e xita t
Caminar cap a una nova cultura turística equival a avançar en una planificació turística integral, holística, capaç de compatibilitzar l’existència d’un mercat turístic competitiu –que
assigni eficientment els recursos– amb mesures
reguladores de caràcter estratègic que recullin
les múltiples dimensions inherents al sistema
turístic –algunes de les quals només s’han contemplat marginalment fins al dia d’avui– i, especialment, les interrelacions que s’hi estableixen, amb l’objectiu últim d’articular i dissenyar
directrius d’acció coherents que esdevenguin
un marc de referència per a la presa de decisions sectorials i responguin a l’opció turística
desitjada i a la manera d’assolir-la en el futur.
Efectivament, en aquest trajecte és essencial
disposar d’una visió de futur 252 que pugui ser
utilitzada com a referència, comunicada i divulgada entre els agents econòmics i socials i que,
comparada amb la situació actual, permeti estudiar les tendències previsibles i determinar, de
manera coordinada, les línies d’actuació corresponents. No es tracta, doncs, de definir un conjunt d’escenaris de futur possibles –tendencial,
de ruptura, etc.–, d’acord amb el que sembla
que podria passar, sinó d’exposar amb claredat
les opcions que té la societat per atènyer allò
que desitja. I és que la planificació, per definició, no és més que un mètode per racionalitzar
les decisions que s’orienten, de manera conscient, cap a la transformació de la realitat.
En aquest procés, la realitat del turisme balear s’ha de considerar com un sistema d’una
complexitat enorme, per tal com està integrat
per múltiples components (subsistemes) estretament relacionats, de manera que l’actuació
sobre un d’aquests components incideix sobre
la situació i el comportament dels altres en

una successió de condicionants mutus.253 Així,
per exemple, el mercat turístic balear es basteix
d’acord amb les capacitats i habilitats que deriven del mercat laboral regional i, viceversa, el
mercat laboral respon a les restriccions i potencialitats que imposa el mercat turístic. De la
mateixa manera, el mercat turístic balear no pot
entendre’s sense l’entorn global en què productes, serveis, gestió i tecnologies de producció
turística regionals són adoptats a nivell mundial i, paral·lelament, l’aparició de noves estructures globals forcen el mercat turístic balear a
operar amb les mateixes solucions, estructures
de preu, organitzacions de venda i distribució,
sistemes de facturació, etc., i l’obliguen a adaptar-se –reinventant nous productes i serveis– i a
diferenciar-se pels seus intangibles –reputació,
marca, qualitat de vida, etc.–, amb la qual cosa
entren en un feedback permanent.
L’èxit o el fracàs del turisme no depèn, doncs,
únicament del mercat turístic sinó del conjunt
d’interrelacions complexes que teixeix amb altres subsistemes (mercat laboral, entorn global, territori i medi ambient, dinàmica social,
marc jurídic i institucional, etc.). De fet, el gran
canvi que imposa la nova cultura turística és,
precisament, la importància que atorga a les
interrelacions que s’estableixen entre els diferents subsistemes, les quals contenen informació addicional –no observable directament–
que esdevé cabdal per a la transformació d’un
sistema complex254 com el turístic. I és que com
a conseqüència d’aquestes interaccions, el sistema adquireix un conjunt de propietats que no
es poden comprendre per la simple suma de les
parts i que, d’acord amb els principis de Lorenz,
expliquen: (1) el comportament difícilment predictible del sistema, (2) l’existència d’un patró
dinàmic que pot ser estudiat i comprès i, (3) el
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A les Balears no hi ha hagut
un veritable debat social que
contempli els costos i els beneficis socials associats a les diferents
opcions que, en matèria turística,
té l’arxipèlag.
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La UNWTO (1998) sosté que
l’activitat turística és un resultat
complex d’interrelacions entre
diferents factors que han de ser
considerats conjuntament des
de l’òptica sistemàtica, és a dir,
un conjunt d’elements interrelacionats entre si que evolucionen
dinàmicament.
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La complexitat d’un sistema
deriva dels vincles que s’estableixen entre els elements del sistema
i no del nombre d’elements,
atès que aquests senzillament
afegeixen complicació però no
complexitat.
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més important, l’enorme impacte que pot exercir un petit canvi en el sistema, fet que es coneix
com a ‘efecte palanca’ (Gleick, 1987).
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Aquests han estat, de fet,
els dos principis que han guiat
l’estructura i la dinàmica d’elaboració d’aquest llibre blanc.
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Sobre aquesta qüestió, vegeu
l’apartat 2.2. Anàlisi del mercat
turístic, a la part segona de l’obra.
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Per a més informació, vegeu
l’anàlisi realitzada a la part quarta: Condicionants a mitjà i a llarg
termini del turisme.

258
Per a una anàlisi més detallada, vegeu el subapartat
2.2.4. Estructura empresarial,
a la part segona de l’obra.

D’aquí deriva la importància de la planificació
integral, com a mecanisme per definir una racionalitat global que atorgui als agents la capacitat
d’anticipació –enfront d’una realitat cada vegada més mutant– i d’aproximació necessàries per
assolir els objectius desitjats. Això suposa no només identificar i classificar tots i cadascun dels
elements del sistema turístic, sinó, especialment,
analitzar i conèixer les interrelacions que s’estableixen entre els diferents elements,255 de manera
que juguin a favor de la transformació desitjada.
Així, el vertader motor de transformació depèn de la capacitat del sistema turístic balear de fer actuar aquestes interrelacions i no,
com ha passat fins ara, únicament els seus
elements de manera independent, en favor
d’un doble objectiu:
Satisfer les necessitats tant dels turistes com
de la població resident a través de patrons tecnològics, de producció, consum, localització
espacial (de les àrees de serveis, les aglomeracions urbanes, les xarxes de comunicació i infraestructures), protecció del territori, disseny
paisatgístic, etc., que garantesquin la contribució del turisme en l’assoliment d’un nivell elevat
i ascendent de benestar (competitivitat).
Obtenir, a través del desenvolupament turístic, una alta taxa d’acumulació, estalvi i inversió que permeti generar els recursos financers
i econòmics necessaris per garantir a les generacions futures la capacitat de satisfer les seves
pròpies necessitats (sostenibilitat).

259

Sobre aquesta qüestió, vegeu
l’apartat 4.2. Medi ambient i càrrega demogràfica, a la part quarta
de l’obra.

Arribats a aquest punt, cal reconèixer i afirmar
que la planificació turística balear no ha adoptat explícitament aquesta consideració sistè-

mica de la realitat, ans al contrari ha propiciat
una racionalitat parcial, reduccionista, excessivament centrada en les forces d’oferta i de demanda del mercat turístic256 o, en altres paraules, clarament orientada a la consecució d’uns
determinats resultats a curt termini en comptes
de posar l’esment en la manera en què aquests
resultats s’assolien. Hi ha hagut una temptació
a seguir la inèrcia i a adaptar l’actuació turística
als esdeveniments en lloc de crear o transformar les condicions productives internes per tal
de capturar el mercat i estabilitzar-lo de cara al
futur per garantir la competitivitat i la sostenibilitat del sistema turístic.
Paral·lelament, el marc institucional i jurídic ha
centrat la major part d’actuacions en l’esfera del
mercat, sense introduir explícitament una visió
conjunta dels elements que integren el sistema
turístic i descuidant aspectes cabdals a llarg termini com la formació, la innovació, etc.257 Fins i
tot en l’àmbit exclusiu del mercat turístic, també han resolt de separar qüestions referides a
la millora i la diversificació de l’oferta turística
sense considerar, amb la intensitat necessària,
aspectes com l’obsolescència, la fragmentació del teixit productiu, la dimensió del sector,
etc.258 La conclusió és clara: els desenvolupaments normatius que deriven d’aquestes dues
darreres dècades són abundants i, considerats
en conjunt, podrien formar part d’una incipient política turística, però cada una d’aquestes actuacions sembla que té els seus propis
objectius, sense que hi hagi cap estratègia de
conjunt que les coordini en favor d’un objectiu
comú.
Un plantejament seriós i realista del turisme de
les Balears ha de contemplar-ne la continuïtat
en el temps i ha de ser conscient de les conseqüències ambientals i socials259 que es deriven
de la producció i consum de béns i serveis turístics, fets que obliguen a reconèixer la neces-
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Planificació turística tradicional

Nova planificació turística

Entén el turisme com un sistema tancat, on es duu

Entén el turisme com un sistema obert, on es duen a

a terme l’intercanvi bidireccional d’un flux de béns i

terme intercanvis multidireccionals de fluxos de béns i

serveis entre oferta i demanda turística

serveis entre diferents subsistemes

S’orienta a l’output (al resultat) –per exemple, la

S’orienta a l’outcome (conseqüència del resultat) –per

quantitat de turistes, el cost, la despesa turística, etc.–

exemple, canvi de preferències dels turistes, etc.– i

i mesura l’eficàcia (capacitat d’assolir els objectius)

mesura l’eficiència (relació entre els objectius que cal
assolir i els recursos utilitzats a aquest efecte)

Es recolza en la quantitat d’inputs tangibles

Es recolza en el coneixement, les habilitats i la gestió.

(principalment instal·lacions, equipaments i

A més dels inputs tangibles considera els intangibles

infraestructures)

–marca, reputació, qualitat de vida, etc.–

Dóna compte de la despesa pública

Demostra el valor que agrega a la funció de producció
de béns i serveis turístics

Justifica l’impacte social i ambiental

Minimitza l’impacte social i ambiental

Actua a posteriori

Persegueix l’anticipació

S’articula a curt termini

S’articula a llarg termini

Font: elaboració pròpia

sitat d’articular instruments complementaris al
mercat, tot i la seva reconeguda capacitat d’assignar recursos i promoure la iniciativa privada,
entre els quals es troba la planificació.
És, precisament, amb la planificació, que l’Administració té l’oportunitat d’articular, de manera coordinada amb els agents turístics i socials, una racionalitat global, que faci coherents
les actuacions del mercat turístic amb l’estructura socioeconòmica i ambiental. Per fer operativa
aquesta manera de planificar és necessari, d’una
banda, institucionalitzar el turisme –millorant les
condicions institucionals dels organismes que directament o indirectament s’hi relacionen, com
també els recursos humans i materials–, de forma
que ocupi un lloc central en la política econòmica
i s’integri en les polítiques sectorials dels diferents
departaments (agricultura, indústria, energia,
transport, urbanisme, educació, innovació, sanitat, obres públiques, medi ambient, treball i formació, etc.). A més, des de la perspectiva de les

administracions públiques, és necessari millorar i
reorganitzar els sistemes d’informació i documentació i promoure formes de treball interinstitucional que contemplin principis de nova governança
–obertura, participació, eficàcia, responsabilitat i
coherència–. Només d’aquesta manera es pot assolir una major eficàcia i homogeneïtzació en les
mesures i reglamentacions que han de regir el desenvolupament del turisme.
D’altra banda, les implicacions regionals i la
naturalesa estructural i, en certa manera, secular de les qüestions que ha d’abordar la planificació turística, obliguen a considerar una
seqüència de directrius d’acció circumscrites a
una estratègia a llarg termini. Les Balears han
arribat a la situació actual després de més de
cinquanta anys de desenvolupament turístic com a conseqüència del qual s’ha generat
una estructura socioeconòmica molt complexa, amb interaccions de doble signe. Seria,
per tant, molt arriscat i simplista pretendre
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Quadre 5.1

Noves orientacions
de la planificació turística
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Malgrat la importància econòmica i sociocultural de l’activitat turística, la investigació sobre
les diferents dimensions del turisme (geogràfica, sociològica, ambiental, jurídica, econòmica, etc.)
ha estat a les Balears comparativament reduïda. Hi ha hagut un
desinterès a posar de manifest la
importància estratègica d’aquesta
investigació, fet que s’ha traduït
en una dispersió d’investigadors
i en la pràctica inexistència
d’equips especialistes.
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analitzar, valorar, plantejar i encaminar solucions en terminis molts breus. A més, la profunditat en què estan arrelades determinades pautes tecnològiques, de producció i consum en la
societat, ressalta la importància de la presa de
decisions col·lectives i la necessària participació
de la societat en la generació de nous valors,
actituds i motivacions enfront del turisme, fet
que fa pensar també en un procés lent i en un
horitzó temporal llarg, que es pot veure afavorit
amb la incorporació del turisme als programes
educatius en els distints nivells d’ensenyament.
Moltes línies d’actuació que són impensables a
curt termini poden ser claus per a una estratègia turística a llarg termini.
Això no obstant, la planificació s’ha d’encetar
com més aviat millor i ha de ser sostenguda i simultània en molts àmbits, fet que exigeix la creació d’equips multidisciplinars capaços d’abordar la complexitat del sistema i definir un conjunt de directrius d’acció a mitjà i a llarg termini
que es traslladin en línies d’actuació concretes que comencin a operar a curt termini. Lògicament, aquestes actuacions dependran, de
manera molt directa, de la identificació dels
elements essencials del sistema i de l’anàlisi de
les interrelacions que en resultin.
En aquest sentit, la Universitat, amb la seva responsabilitat de servir els reptes que afronta la
societat balear, ha de desenvolupar un paper
important en el procés de planificació turística,
per a la qual cosa ha d’articular i recolzar documentalment les distintes interrelacions que
es produeixen a l’ombra del turisme i, a la vegada, impulsar la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies que permetin donar
resposta als diferents objectius estratègics que
se’n derivin. Això requereix teixir una xarxa d’especialistes que, convenientment estimulats, sumin esforços al voltant de la recerca en turisme,
bàsica i aplicada, fet que exigeix alhora la capa-

citació de recursos humans a través de la formació universitària superior i de postgrau.260
Tan important com la innovació és la difusió
d’aquesta innovació, és a dir, la translació del
coneixement científic a l’àmbit empresarial, en
particular, i el seu aprofitament per part del sistema turístic, en general, fet que fa imprescindible l’articulació d’unitats d’interfície capaces
de connectar l’oferta i la demanda. Així mateix,
el Pla de R+D+i de les Balears, com a orientador de la investigació regional, ha de tenir en
compte les necessitats de la planificació turística integral a l’hora de donar prioritat a determinades línies d’investigació. La manca de teixit empresarial capaç d’assumir aquesta funció
d’investigació reforça encara més la necessitat
d’atenció preferent per part del sector públic.
Així, la planificació integral requereix, en primera instància, una anàlisi d’aquells factors
interns –sota control– que es perceben com a
essencials amb relació als dos objectius enunciats anteriorment. D’aquesta manera, esdevé
cabdal augmentar el coneixement sobre la dinàmica del mercat turístic balear i la seva relació amb el context econòmic, social i ambiental
de les illes, tot destacant tant els aspectes conflictius i les seves causes com les potencialitats
i restriccions existents. S’imposa, a més, un
estudi de l’estat actual i de l’evolució prevista
dels principals factors que condicionen, a curt
i a llarg termini, la continuïtat del turisme, que
ja s’han comentat a les parts tercera i quarta
del llibre blanc. D’entre tots els processos que
tenen lloc en el sistema turístic balear interessa
destacar, principalment, la manera en què es
produeixen, és a dir, la tecnologia que s’utilitza
per satisfer les necessitats de residents i turistes
i les seves repercussions. Aquesta concepció entén la tecnologia com un producte social, basat
en coneixement –científic o no–, que sorgeix i
es desenvolupa en determinades condicions
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econòmiques i socioculturals per transformar
o controlar una o més de les interaccions que
tenen lloc dins el sistema turístic i que, en darrera instància, afecten el mercat turístic mateix, el medi ambient, la dinàmica social, etc.
En aquest sentit, s’entén la importància de la
R+D+i en la creació, a partir d’un cert cos de
coneixement, de tecnologies alternatives que
s’adeqüin a les noves preferències de la societat
envers el turisme.
A més dels factors interns, la creixent interdependència de les economies i el caràcter transnacional del turisme obliguen a considerar també factors externs –fora de control– referits a la
dinàmica turística que s’observa a nivell estatal,
mediterrani, europeu i mundial. No sembla lògic que es pugui pensar en una estratègia al marge del que succeeix a nivell internacional, entre
altres coses perquè els condicionants externs
podrien invalidar l’estratègia balear. Aquesta
anàlisi ha de contemplar l’evolució dels països
competidors, aspectes geopolítics, motivacions
de la demanda, la capacitat de resposta de
l’oferta, la capacitat d’interconnexió amb mercats externs, etc., però també aspectes globals
com la deslocalització, el canvi climàtic, etc.
Més enllà dels factors interns i externs, la planificació ha d’explicitar les condicions d’entorn que s’imposen al mercat, on els agents turístics actuen seguint els seus propis interessos
amb la finalitat d’orientar el turisme cap a
la direcció escollida. En cap cas, la planificació ha de substituir o interferir en la llibertat
d’instal·lació de les empreses, que han de realitzar les seves inversions per participar del negoci del mercat turístic, però sí que ha d’establir objectius i mesures concretes –en forma
de restriccions, instrument reguladors, eliminació de barreres, etc.– per abordar aspectes
específics com l’obsolescència, la manca de
cooperació entre els agents, el dèficit en ma-

tèria d’innovació, etc. En aquest sentit, s’han
de considerar inicialment tots els possibles
instruments reguladors, tant els genuïnament
de mercat –impostos, subvencions, etc.– com
els instruments de regulació obligatòria, per
tal d’ocasionar els canvis que es necessiten
en l’estructura tecnològica i en els patrons de
conducta d’empresaris, ciutadans i turistes.261
I és que resulta evident que, tot i la importància del marc regulador que establesqui l’Administració, les empreses del sector i les entitats
financeres són l’eix vertebrador de la transformació. Si les primeres són necessàries perquè
acumulen coneixements i disposen dels recursos materials i humans per acarar el volum
d’inversió tecnològica que es necessita a curt,
a mitjà i a llarg termini, les segones ho són per
proporcionar el finançament necessari i cobrir
el risc. Però per aconseguir-ne la participació
en aquest procés és necessari un marc de referència clar i l’articulació d’una veritable política d’incentius. Fan falta senyals econòmics
forts (preus), limitacions i objectius precisos,
per afavorir la cooperació entre els agents econòmics i redireccionar la inversió en la direcció
desitjada. El disseny d’una política d’incentius
coherent serà un aspecte clau en el futur del turisme de les Balears.
En aquest sentit, la planificació turística s’ha
d’inscriure en un marc legal que permeti i promogui el desenvolupament d’una estratègia turística a llarg termini, ja que és un instrument
cabdal per ordenar la presa de decisions sectorials, afavorir la inversió i el desenvolupament
dels mercats. L’ordre, vital per a l’estabilitat de
qualsevol sistema, ve donat, principalment, pel
marc jurídic i institucional, les normes i els procediments. Si no s’assoleix aquesta estabilitat
tots els elements del sistema se centren a maximitzar el curt termini i descuiden els efectes de
les seves decisions a llarg termini. D’aquí deriva
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Per a una anàlisi més detallada, vegeu l’apartat 4.5. Estructura
jurídica i marc institucional, a la
part quarta de l’obra.
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la importància d’estabilitzar el sistema. Segons
els experts en complexitat, l’autoorganització
d’un sistema s’assoleix en gran manera per la
presència de ‘factors d’atracció’ (Ritter, 2009).
Un factor d’atracció pot ser l’afany de lucre,
però també l’esperit corporatiu, el lideratge.
En l’actualitat, les empreses i les destinacions
necessiten veure més enllà del dia a dia per descobrir les reformes que cal introduir i la manera
en què cal implementar-les, per tal d’anticipar
els productes i serveis que, en un mercat cada
vegada més mutant, entraran en obsolescència
i liderar, a la vegada, l’aparició de nous productes, serveis i processos, tot convencent i induint
a modificacions tots els altres.
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Sobre aquesta qüestió,
consultau el subapartat
3.1.5. Eficiència i rendibilitat,
a la part tercera de l’obra.
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La literatura que adopta
aquesta perspectiva identifica
l’obsolescència amb un estadi
de maduresa o declivi, d’acord
amb la teoria del cicle de vida de
Butler (1980). En essència, les
característiques d’aquestes fases
són: la reducció de la rendibilitat privada i social del turisme,
l’elevada rotació de la propietat
dels negocis turístics, els canvis
d’ús d’immobles turístics a residencials i la modificació dels
segments i els patrons de demanda cap a una menor qualitatdiferenciació i menor preu
(González et al., 2006).
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Ans al contrari, el deteriorament del paisatge i de l’entorn
urbà deriva en canvis d’ús de les
places turístiques a usos residencials i en un augment de la densitat de població, tant turística
com residencial.

La lluita contra l’obsolescència de determinats
espais i establiments turístics és un dels fenòmens més complexos que han d’afrontar les Balears. Respecte d’aquesta qüestió, cal entendre,
d’una banda, que l’estratègia de desinversió per
part de les empreses, en resposta a la pèrdua
d’atractiu o estancament de la destinació, pot
ser encertada a curt termini, atesa la disminució de la rendibilitat privada262 i, consegüentment, de la capacitat inversora.263 D’altra banda, especialment en mercats oligopsonis, l’estratègia de desinversió pot ser també òptima
per al segment d’una mida menor i de caràcter
independent –que no pertany a grans grups empresarials–, mentre que se segueix aprofitant de
la qualitat diferenciada que deriva de determinats intangibles o béns públics de l’entorn urbà
i natural. Tant en un cas com en l’altre, el caràcter obsolet o desfasat d’alguns establiments
o zones no impedeix que puguin continuar tenint demanda suficient i exhibint raonablement
taxes d’ocupació altes. Tot plegat dificulta que
els agents econòmics per si mateixos trobin els
incentius per capgirar aquest comportament i,
a la llarga, atès el deteriorament de la imatge
que l’obsolescència genera sobre el conjunt de

la destinació, induesqui altres establiments,
fins i tot de major qualitat i capacitat financera, a seguir la mateixa senda de desinversió
(González et al., 2006) i, com a conseqüència,
que la destinació entri veritablement en declivi.
Així, l’obsolescència com a estratègia òptima
d’un o més agents privats resulta en pèrdues
d’eficiència social, amb relació als recursos que
es destinen al turisme, i, a la llarga, en pèrdues
de rendibilitat privada i social.
Juntament amb l’obsolescència, l’absència de
regulació o acció col·lectiva, la dèbil definició
dels drets de propietat, l’existència d’efectes
externs i d’informació asimètrica o les característiques de bé públic, expliquen també que els
béns de propietat compartida –recursos naturals, el paisatge, l’entorn urbà, entre d’altres–
siguin no només objecte de sobreexplotació
sinó que, a més, els agents privats no tenguin
incentius per invertir en el seu manteniment,264
fet que a la llarga deriva també en pèrdues de
rendibilitat privada i social.
Aquests i altres exemples –com la desatenció a
la innovació, a la formació, etc.– serveixen per
il·lustrar que si els agents econòmics es comporten racionalment i tracten de cercar el màxim benefici individual poden assolir situacions
que són ineficients socialment, és a dir, que no
generen el màxim benestar per a la societat. Els
incentius per comportar-se egoistament, o pensar que els altres s’hi comportaran, fa que els
agents econòmics i socials obtenguin un benefici net menor que el que haguessin obtengut
si haguessin cooperat. La cooperació és una
condició necessària per assolir un resultat socialment eficient.
Un dels grans reptes als quals s’enfronta la
nova cultura turística és, precisament, que pot
ser individualment racional no participar-hi,
és a dir, no cooperar. D’aquí ve que siguin ne-
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cessaris processos de negociació i de discussió
sobre com repartir els beneficis i distribuir els
costos que imposa la cooperació. Cal crear incentius perquè els agents cooperin en un context definit per: (1) la multiplicitat i l’heterogeneïtat de subsistemes i activitats relacionades amb el turisme –fet que obliga a dissenyar
estratègies i polítiques heterogènies–; (2) la
distribució desigual del poder de negociació;
(3) la diferent expectativa de pèrdues i guanys
–hi ha activitats o subsectors que requereixen
grans inversions i per tant una visió a llarg
termini, mentre que d’altres requereixen actuacions a curt termini per aprofitar les oportunitats conjunturals en els mercats–; (4) els
elevats costos de negociació i (5) la incertesa
sobre els costos i beneficis agregats.
Aquests i altres factors obliguen a un lideratge
de l’Administració a l’hora de fixar la política
turística, fet que no s’ha de confondre amb la
tasca de gestionar-la. Si alguna cosa ha demostrat la política turística al llarg de les dues darreres dècades, és l’escassa utilitat d’iniciatives
aïllades. Avançar cap a una nova cultura turística necessita la participació de tots els sectors
de la societat balear. Ara bé, encara que conjuntament la societat reconegui la necessitat de
reorientar l’actual senda de desenvolupament
turístic i d’encaminar mesures correctores –tant

de caire global com sectorial i subsectorial–, és
dubtós que la transformació es produesqui,
senzillament, perquè la societat està disposada a col·laborar. No basta que els individus
vulguin el canvi o que considerin que la planificació inclou més punts de concordances que
desavinences o més potencialitats que no pas
restriccions. Es necessita la implicació efectiva
de tots els agents econòmics i socials, i aquesta implicació només es produirà si es garanteix
que tothom cooperi. Si no es dóna aquesta garantia, ningú no s’arriscarà a suportar un cost
per resoldre un problema de tots. Aquesta és
la paradoxa de l’aïllament de Sen (1976), que
impedeix a les persones mostrar les seves preferències (altruistes) com a membres d’un col·
lectiu i els duu a actuar d’acord amb les seves
preferències (egoistes) individuals. El sistema
de mercat, desgraciadament, no pot garantir
la cooperació. És l’Administració la que ha de
vetllar perquè el mercat permeti l’expressió de
les preferències altruistes, fet que obliga a introduir incentius, mesures i senyals reguladors i
econòmics de la planificació turística mateixa
en el mercat turístic (internalitzar), perquè s’orienti cap als objectius de competitivitat i sostenibilitat. Qualsevol d’aquestes dues qüestions
són, per si mateixes, un repte. Si la societat vol
combinar-les i abordar-les simultàniament, la
complexitat apareix amb tota claredat.
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Figura 5.1

El repte de la complexitat

Objectiu estratègic 1

Directriu d’acció

Avançar en el coneixement
del turisme com un complex
entramat d’interaccions entre
factors de naturalesa diversa

Promoure l’anàlisi integral del
sistema turístic balear
Línies d’actuació
• Analitzar els elements essencials del sistema i documentar les interrelacions
que mantenen i la manera en què es produeixen (tecnologies).
• Identificar elements i processos amb capacitat d’alterar significativament el
sistema turístic i les seves implicacions.
• Establir una dinàmica d’observació contínua.

Directriu d’acció

Objectiu estratègic 2

Directriu d’acció

Fomentar la R+D+i
en matèria turística

Avançar en la identificació de
les alternatives de desenvolupament turístic i en el consens
d’una visió de futur

Impulsar i comunicar la necessitat
de transformació, des del lideratge
de l‘Administració

Línies d’actuació
• Orientar, coordinar i estimular el procés de R+D+i regional d’acord
amb els objectius inclosos en la planificació turística integral.
• Seleccionar les tecnologies d’acord amb criteris globals.
• Detectar i corregir limitacions i deficiències quant a la capacitat
d’investigació i innovació de les empreses.
• Estimular la innovació i el canvi tecnològic.
• Definir línies prioritàries d’investigació, bàsica i aplicada,
al voltant del turisme.
• Coordinar esforços per definir i impulsar l’articulació d’una xarxa
multidisciplinar d’especialistes.
• Incidir en la formació superior universitària i de postgrau
en matèria turística.

Objectiu estratègic 3

Directriu d’acció

Avançar en el disseny de la
planificació turística integral

Coordinar els elements del procés
de planificació integral
Línies d’actuació
• Banc de dades integral. Homogeneïtzació, depuració i manteniment.
• Desenvolupament d’eines d’anàlisi integral. Suport informàtic i sistemes
d’informació geogràfica.
• Diagnòstic integral. Potencialitats i estrangulacions.
• Estratègia integral. Orientacions de desenvolupament turístic.
• Objectius i metes establertes d’acord amb la visió de futur prèviament
consensuada (competitivitat i sostenibilitat).
• Programes d’actuació. Activitats.
• Localització de programes i activitats.
• Finançament.
• Execució i control. Criteris de priorització, temporització i seguiment.

Directriu d’acció
Implicar tots els sectors
de la societat balear
Línies d’actuació
• Introduir incentius orientats a la participació efectiva dels agents.
• Articular estructures de cooperació.
• Detectar i aprofitar sinergies en matèria d’inversió, coneixement, etc.
• Estimular la capacitat d’anticipació i d’adaptació.
• Consensuar el repartiment dels beneficis i la distribució dels costos.
• Possibilitar la coexistència dels valors de mercats amb posicions altruistes.

Línies d’actuació
• Informar de les opcions i de la seva viabilitat.
• Sensibilitzar i donar difusió.
• Fomentar la participació i el debat social.
• Estimular l’aportació d’idees i d’iniciatives.
• Obrir processos de negociació i discussió.
• Incorporar el turisme als programes d’educació i formació.

Objectiu estratègic 4

Directriu d’acció

Avançar en la
institucionalització
del turisme

Integrar la política turística en els
distints nivells de l’Administració
Línies d’actuació
• Millorar les condicions institucionals dels organismes directament o
indirectament relacionats amb el turisme.
• Alinear la planificació turística amb altres iniciatives estratègiques de
l’Administració.
• Millorar i reorganitzar els sistemes d’informació i documentació.
• Homogeneïtzar les reglamentacions.
• Aplicar principis de nova governança.

Objectiu estratègic 5

Directriu d’acció

Avançar en l’ordenació del
marc jurídic i institucional en
favor de la planificació turística

Establir les condicions de l’entorn

Línies d’actuació
• Mesures reguladores de caràcter estratègic.
• Instruments d’ordenació del territori. Ordenances ambientals. Regulació
d’empreses i activitats turístiques.
• Instruments econòmics (impostos, subvencions, incentius, etc.).
• Mesures transversals.
• Normativa europea i internacional.
• Eliminació de barreres.
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5 .2. E l r e p t e d e l a comp e t it ivita t
Caminar cap a una nova cultura turística consisteix a avançar en el reconeixement i l’activació dels mecanismes (palanques) de creació de
valor a cadascun dels processos (interaccions)
que tenen lloc entre les diferents dimensions del
sistema turístic balear, com a única via per combinar les actuals rendes de situació amb la capacitat necessària d’anticipació i adaptació exigida
pel mercat, per tal de garantir el posicionament
internacional del turisme i la seva contribució a
la prosperitat regional.
El cert és que aquesta missió ostenta un caràcter
marcadament ambiciós, per tal com és necessari acollir i integrar, des d’una visió holística, les
múltiples formes en què les activitats i els actors
del mercat turístic interactuen entre si i amb la
resta de subsistemes (social, ambiental, etc.),
motiu pel qual resulta cabdal acceptar que el
repte plantejat només es pot afrontar des de la
complexitat.265 I és que més enllà de la definició
del producte comercialitzat (experiència turística), que integra no només la cistella de béns i
serveis consumits, sinó també quelcom tan poc
senzill com la satisfacció de les expectatives formulades pels turistes a l’hora d’elegir la destinació (Bravo, 2004), és necessari assumir que:
Transversalment, la multiplicitat de subsistemes, activitats i agents que participen en la
provisió i consum del producte turístic obliga
a considerar l’heterogeneïtat d’atributs que els
defineixen. De fet, en termes generals, la competitivitat s’associa a la capacitat d’una destinació per satisfer les expectatives dels turistes
i assegurar simultàniament la satisfacció de les
necessitats de la població i dels agents locals.
Temporalment, la rapidesa amb la qual es
transforma l’entorn global en què es comercia-

litza el producte turístic atorga una rellevància
especial al vessant dinàmic de la competitivitat
i, consegüentment, a la capacitat d’adaptació
i anticipació a les tendències del mercat. Així
mateix, l’adopció explícita d’un enfocament intertemporal implica escometre objectius a curt
termini –incorporant la premissa de no descuidar els resultats sectorials més immediats, en
termes d’ingressos, rendibilitat i quota de mercat–, però també a llarg termini –assegurant la
continuïtat del turisme266 i apel·lant als aspectes estructurals, com la qualificació del capital
humà, la dotació d’infraestructures, etc.
Espacialment, la fragmentació de la cadena
de valor entre els llocs d’origen i destinació pel
que fa a la generació, prestació i consum dels
diferents components del producte deriva en
l’existència d’elements que, almenys a priori,
no són totalment controlables per la destinació, per bé que condicionen tant o més la
competitivitat del producte regional. Respecte
d’aquesta qüestió, el desenvolupament de les
tecnologies de la informació i les comunicacions es postula com la via que permet modificar les fórmules de gestió, control i comercialització del producte turístic.
Més enllà de la complexitat, emprendre aquest
camí no representa una tasca fàcil, sobretot
perquè, malgrat que s’enceta amb la convicció
que és essencial per sustentar la prosperitat
regional,267 l’activació dels mecanismes creadors de valor obliga a iniciar, d’acord amb la
situació de partida, un procés de transformació
no exempt de tensions (incompatibilitats), especialment a curt termini, que necessàriament
s’ha de resoldre en el sistema mateix. Així, la
necessitat de millorar la competitivitat suposa
l’assumpció d’ajustos, costos i millores de la

265

Per a una anàlisi detallada
d’aquesta qüestió, vegeu l’apartat
5.1. El repte de la complexitat.

266

Tal com s’ha definit a la part
tercera de l’obra.

267

La introducció de la noció de
prosperitat és important per tal
com emfatitza el vessant no econòmic de la competitivitat i posa
en relleu el caràcter indesitjable
de la competitivitat a qualsevol
cost (IMD, 2005).
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productivitat que, en un primer moment, poden
entrar en conflicte amb diversos aspectes de la
vida econòmica i sociopolítica. Tanmateix, existeixen també complementarietats que emanen
de la interacció de factors diversos –econòmics,
socials, culturals i institucionals– amb potencial
de neutralitzar els aspectes conflictius.

268

Sobre aquesta qüestió, consultau l’apartat 2.1. Evolució dels
fluxos turístics, a la part segona
de l’obra.

269

Per a més informació, vegeu
l’anàlisi duita a terme a l’apartat
1.4. Contribució econòmica del
turisme, a la part primera de l’obra.
270

Sobre aquesta qüestió, vegeu
l’apartat 3.1. Riscos i oportunitats per al turisme, a la part
tercera de l’obra.

271
La productivitat és la base del
rendiment de la inversió que, a la
vegada, determina la taxa agregada de creixement, fet que estableix la connexió que permet a
una economia competitiva créixer
més ràpidament a mitjà i a llarg
termini (Tugores, 2006). Per a
una anàlisi més detallada, vegeu
el subapartat 3.2.1. La competitivitat regional, a la part tercera
de l’obra.

272
Sobre aquesta qüestió, vegeu la
introducció a la part quarta: Condicionants a mitjà i a llarg termini.

Sigui el que sigui, el cert és que encara que el
balanç de les dues darreres dècades posa en
relleu la consolidació del posicionament internacional del producte turístic balear268 i la seva
contribució als comptes regionals,269 l’evolució
palesada, sobretot durant la darrera dècada,
exhibeix senyals d’afebliment que afecten els
resultats anuals i que, en un context de competència creixent, assenyalen l’existència de riscos significatius capaços d’erosionar la posició
competitiva de la destinació.270 Paral·lelament,
l’anàlisi de les fonts del creixement regional
anuncien que l’acumulació de factors de producció ha deixat de ser una alternativa suficient
i viable per sostenir la creació real de riquesa,
motiu pel qual es reclama la cura urgent dels
aspectes estructurals que permeten impulsar
la productivitat,271 com a via per assegurar la
competitivitat i consegüentment el benestar a
llarg termini.
D’acord amb aquesta situació, redreçar la
competitivitat turística no pot defugir l’estat
avançat en què es troba tant el desenvolupament turístic com el desenvolupament regional,
per tal com restringeix les opcions disponibles.
D’una banda, l’etapa del cicle de la destinació condiciona, com és ben sabut, els factors
que determinen la competitivitat, els rols que
assumeixen els agents impulsors del sistema i
els efectes que el turisme exerceix sobre el teixit
regional (Butler, 1980). Així, el fet que la maduresa de la destinació balear es traduesqui en un
augment de la sensibilitat de la demanda envers
les variacions dels preus, en un context de com-

petència creixent, deteriorament de l’entorn,
massificació i elevada dependència dels operadors turístics nord-europeus, només és compensable en termes de millores de la qualitat,
tant dels serveis com de l’entorn i, consegüentment, de l’experiència turística.
D’altra banda, el nivell de desenvolupament
econòmic assolit per les Balears, manifestat directament a través de la trajectòria ascendent
de la renda per càpita, palesa la consecució
d’un elevat nivell de benestar que ha ampliat el
ventall de drets adquirits i ha transformat les
necessitats, les prioritats i les preferències dels
agents econòmics i socials. Situats en aquest
punt, els elements que no tan sols determinen
sinó que impulsen la competitivitat regional,
han d’evolucionar necessàriament des de la
mera utilització dels factors de producció cap
a l’eficiència i, finalment, cap a la innovació
(WEF, 2005).
Així les coses, esdevé cabdal forjar els fonaments que garantiran, en darrera instància,
la transició d’un turisme basat en la dotació
de recursos cap a un turisme fonamentat en
el coneixement. Aquest és el repte de la competitivitat. Un repte que, d’acord amb la seva
complexitat, ha de ser internalitzat per la planificació turística i assumit pels agents econòmics
i socials com a referent d’excel·lència que guia
la presa de decisions. Es tracta, en definitiva,
d’avançar en la mateixa direcció en què ho han
fet els esquemes conceptuals de competitivitat internacional: traspassar part dels esforços
des de l’enfocament tradicional de l’avantatge
comparatiu –que associa la consecució dels resultats comercials a la dotació de recursos– vers
la perspectiva basada en l’avantatge competitiu
–que recorr a l’addició de valor mitjançant la
consideració d’elements relacionats no tan sols
amb l’entorn productiu sinó també social, ambiental i institucional.272
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Aquest canvi d’òptica no suposa en cap cas deixar de banda els avantatges comparatius en què
s’ha recolzat tradicionalment el turisme balear,
ans al contrari suggereix gestionar-los sota criteris d’eficiència com a única via per (1) reforçar-los per tal d’edificar-hi a sobre avantatges
competitius i, alhora, (2) alliberar els recursos
necessaris per estimular les palanques de valor,
font d’avantatges competitius. Aquest traspàs
és necessari tant des d’un punt de vista microeconòmic –per tal com contribueix a la millora
de la rendibilitat empresarial a curt termini–,273
com macroeconòmic –atès que augmenta la
productivitat, garanteix la prosperitat regional
a llarg termini i, alhora, enforteix el trinomi
turisme-societat-medi ambient, propugnat per
la nova cultura turística.
En aquest escenari, els objectius estratègics que
sustenten el repte de la competitivitat se centren,
d’entrada, a mantenir i reforçar els avantatges
comparatius que ostenten les Balears respecte
dels atributs que li són propis, tant pel que fa
als recursos heretats –naturals (clima, paisatge,
etc.), geogràfics (localització, proximitat als
principals mercats emissors, etc.) i culturals
(patrimoni històric, costums regionals, etc.)–
com als adquirits –materials (instal·lacions i
equipaments turístics) i immaterials (tradició
turística, reconeixement internacional i experiència acumulada)–, els quals en conjunt, han
contribuït a la construcció de la imatge de la
destinació amb una elevada presència i notorietat als mercats internacionals.
D’aquesta manera, cal assenyalar, d’una banda, la importància de dissenyar i articular directrius d’acció amb capacitat de posar en valor,
des del punt de vista turístic, l’ampli ventall de
recursos heretats i de propugnar, alhora, una
pauta d’utilització eficient i compatible amb la
generació de valor de manera continuada. Val a
dir que aquest enfocament contempla, en pri-
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mera instància, l’aprofitament de la combinació climaticopaisatgística de sol i platja com la
dimensió bàsica del producte turístic, fet que li
atorga la categoria de primera palanca de valor
i que, per tant, defuig totalment la concepció
que l’assimila a un patró de desenvolupament
massificat de baix valor afegit i d’impactes negatius significatius. El major desafiament per a una
economia turística consisteix a saber utilitzar el
capital natural i cultural de manera racional i
fer-ne compatible la utilització i la conservació.
273

D’altra banda, el repte de la competitivitat no
es pot escometre sense l’establiment de mesures
que perseguesquin la capitalització del bagatge
(material i immaterial) adquirit i propiciïn una
dinàmica contínua de renovació i enriquiment
en resposta als canvis de tendències. Per això,
reactivar la inversió, atenent el caràcter emprenedor que històricament ha caracteritzat
la classe empresarial turística balear, esdevé
clau perquè els principals segments de l’oferta
puguin dotar de continuïtat el procés d’adaptació de la seva estructura, model de negoci i
productes comercialitzats. Es tracta, no només
d’impulsar la rendibilitat individual i garantir la
supervivència a llarg termini, sinó de contribuir
positivament a salvaguardar el reconeixement
internacional de la destinació, mantenir els
centres de decisió de grans grups internacionals
i atreure més inversió estrangera productiva.
Així, pel que fa al capital material, cal no oblidar
que el desenvolupament turístic ha derivat amb
el pas del temps en l’acumulació d’un estoc de
capital productiu considerable, pel que fa a
instal·lacions, equipaments i infraestructures,
que sustenta la prestació de les dimensions més
bàsiques del producte turístic. Tenint en compte el grau de consolidació del sector turístic balear, però també el seu grau de maduresa, les
directrius d’acció es veuen obligades a desviar
la major part dels seus esforços des de la gestió

Sobre aquesta qüestió, consultau el marc conceptual desenvolupat al subapartat
3.1.5. Eficiència i rendibilitat,
a la part tercera de l’obra.
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de la quantitat a la gestió de la qualitat. Només
sota aquesta premissa, la creació i modernització de les instal·lacions esdevé coherent amb les
exigències canviants de la demanda i els requisits de l’entorn en què es presta el servei. En tot
cas, és necessari adoptar, una vegada més, un
enfocament integral que afronti el diferent grau
d’antiguitat dels establiments turístics i esquivi
la inèrcia que, força motivada pel manteniment
d’un turisme de masses, s’ha basat més en la
contenció dels costos que no pas en la consecució d’uns majors nivells de qualitat. Addicionalment, si bé a nivell individual rendibilitat i
obsolescència continuen sent compatibles, a
nivell agregat condicionen no tan sols l’assoliment de la posició competitiva desitjada, sinó
també el malbaratament de la posició actual.

274

N’és una referència el procés
d’internacionalització de les principals cadenes hoteleres balears
descrit succintament a l’epígraf
2.2.4.1. Allotjament, a la part
segona de l’obra.
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En aquest sentit, només cal
comprovar el malbaratament de
la competitivitat-preu que les illes
han acumulat durant la darrera
dècada enfront dels principals
mercats emissors europeus i les
destinacions competidores de la
Mediterrània, tal com s’explica al
subapartat 3.2.2. La competitivitat
turística, a la part tercera de l’obra.

Paral·lelament, respecte del capital immaterial,
l’acumulació, tot i que de manera informal,
d’un ampli ventall de coneixements a través de
l’experiència ha bastit una tradició turística que
ha impregnat la manera de fer dels agents locals (empreses, ciutadans i administracions públiques) i ha consolidat el sector. S’entén que
la capacitat dels agents de respondre a l’entorn
i produir riquesa depèn en gran manera de
l’elecció, organització i anàlisi de l’experiència
acumulada al llarg del temps, sense deixar de
banda la necessitat de conjugar-la amb nous
coneixements, tant si es generen dins com fora
del sistema. Precisament, la gestió d’aquest coneixement, com a forma de convertir-lo en informació aplicable a la resolució de problemes i la
presa de decisions, constitueix un dels bastions
del desenvolupament turístic balear, tant des
d’un punt de vista intern –per tal com s’erigeix en
un element perpetuador de la generació de valor–, com extern –atès que constitueix un servei
exportable (know-how) a altres destinacions–.274
En aquest marc, és imprescindible aglutinar el
coneixement generat i assegurar que sigui compartit i perennement transmès, fet que reclama

disposar dels recursos tècnics (infraestructures
i tecnologies de la informació i les comunicacions), humans (formació i captació de talent)
i institucionals (plataformes de saber, punts de
trobada i interacció entre agents).
En aquest recorregut, forjar veritables avantatges competitius obliga a identificar, accionar i
combinar de manera adequada i coordinada
aquelles palanques de valor que garanteixen no
només l’aprofitament eficient dels recursos heretats i adquirits, sinó principalment addicionar,
sobre la base d’aquests recursos, múltiples capes de valor. D’acord amb aquesta qüestió, les
Balears, en un context en què les destinacions i
les empreses competeixen globalment sobre la
base dels avantatges competitius consolidats
localment, es veuen obligades a actuar decididament sobre factors estructurals de l’entorn
regional que esdevenen claus per al desenvolupament empresarial del sector –per tal com
prometen un ampli ventall d’oportunitats de
negoci– i per a la prosperitat regional –atès que
reverteixen en millores de la qualitat de vida,
cohesió social, etc.
I és que, per bé que l’enfocament tradicional
–que basa l’avantatge competitiu en els preus,
els costos i l’evolució del tipus de canvi– segueix
sustentant part de la competitivitat balear, la
subjecció dels resultats sectorials i, per extensió, del posicionament exterior, a l’oferta d’un
producte de qualitat acceptable a uns preus
relativament reduïts ha esgotat el seu recorregut. D’entrada, en termes regionals, el nivell
de desenvolupament balear ja no admet seguir
fonamentant-se en una estructura de costos
baixos, tant des d’un punt de vista econòmic
com social.275 Alhora, en termes turístics, els
avantatges que es podien derivar de l’oferta
d’un producte a baix preu i amb una qualitat
relativament superior al proveït per les destinacions mediterrànies de caràcter emergent
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s’amagreixen progressivament, a mesura que
aquestes destinacions acumulen coneixement,
capital i tradició turística. Per això, cal abandonar aquelles estratègies de rendibilitat a curt
termini equivocades que se centren en la determinació dels preus de manera aïllada, les quals
no tenen en compte els factors d’oferta (i.e. seqüència i localització de la generació de valor)
i demanda (i.e. segmentació) i comprometen,
alhora, l’avanç d’altres dimensions estructurals
de la competitivitat turística.276 És necessari,
doncs, integrar la política de preus en el disseny d’una planificació a mitjà i a llarg termini
que treballi al servei de l’eficiència i la qualitat,
com a forma de diferenciar el producte, a hores
d’ara, madur i força homogeni, del de les destinacions competidores de l’entorn més proper.
D’acord amb aquesta premissa, el repte de la
competitivitat passa necessàriament per estimular les palanques següents:
La innovació,277 per tal com fa emergir noves
formes de producció, modifica les possibilitats
d’utilització del recursos naturals, afavoreix
l’extensió i diversificació de les activitats productives i influeix en la productivitat, permet
en un estadi de desenvolupament avançat no
només produir de manera més eficient, sinó
produir eficientment nous productes de major
valor afegit. La innovació en turisme implica,
doncs, el plantejament de noves idees, processos i serveis que responguin a les preferències
de la demanda, millorin l’eficiència de la gestió, siguin viables d’acord amb l’estructura de
costos i garantesquin, en darrera instància, les
prioritats en termes de qualitat, diversificació i
diferenciació del producte.
El capital humà,278 com a principal input de la
provisió del servei turístic, assumeix un paper
cabdal, atès que el procés innovador només repercuteix en una millora de la productivitat si

els seus rèdits són degudament aprofitats. Val a
dir que, més enllà de la qualificació, cal tenir en
compte aspectes referits a l’estructura i al funcionament del mercat de treball, en general, i
a les condicions laborals del sector turístic, en
particular (temporalitat, rotació, etc.), qüestions, totes, que, en un marc de millora de les
relacions laborals, són aspectes clau en l’impuls
de la competitivitat a través de la relació existent entre productivitat, ocupació i remuneracions salarials.
Les infraestructures,279 com també la provisió
de serveis públics, constitueixen una palanca
de valor amb un efecte clar sobre la productivitat, atès el paper estratègic que assumeixen
en el desenvolupament de l’activitat turística
mateixa i d’altres amb la qual aquesta activitat
es relaciona. Tanmateix, els efectes multiplicadors que se’n deriven no depenen tant del volum d’inversió en noves infraestructures, sinó
de seleccionar-les adequadament i de millorar
la gestió de les existents, com també de la prestació dels serveis que sustenten.
El marc jurídic i institucional,280 per tal com
no només articula el desplegament de l’activitat
turística (com ara regulació de l’oferta, protecció del turista, etc.) i la promoció de la destinació, sinó que abasta multitud de dimensions
que interactuen amb el mercat (com ara ordenació del territori, fiscalitat, urbanisme, transport, seguretat, innovació, formació, sanitat,
estrangeria, etc.), esdevé, a mesura que la noció de competitivitat es fa més sofisticada, un
aliat imprescindible en la definició de les ‘condicions d’entorn’ fins al punt de condicionar
l’eficàcia i l’eficiència de la resta de palanques.
Així, més enllà de la necessària coherència de
les normatives emeses a les diferents esferes legislatives (estatal, autonòmica i local) i per a
cadascun dels àmbits d’actuació (turístic, territorial, laboral, etc.), resulta cabdal que el marc
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Per a una anàlisi més detallada, vegeu el subapartat 3.2.2. La
competitivitat turística, a la part
tercera de l’obra.

277

Sobre aquesta qüestió, consultau l’apartat 4.4. Capacitat innovadora, a la part quarta de l’obra.

278
Consultau l’anàlisi efectuada
a l’apartat 4.1. Mercat de treball i
formació, a la part quarta de l’obra.
279

Per a una anàlisi més específica, consultau l’apartat 4.3. Infraestructures i serveis públics, a la
part quarta de l’obra.

280

Per a més informació, consultau l’apartat 4.5. Estructura
jurídica i marc institucional, a la
part quarta de l’obra.
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jurídic i institucional s’avanci a les necessitats
dels residents i turistes i s’adapti àgilment a les
transformacions escomeses pel conjunt del sistema turístic.

281
Aquesta postura ha estat reconeguda per les administracions
europees, atès que el Tractat de
Lisboa estableix que la UE assumeix els objectius de fomentar la
creació d’un entorn favorable per
al desenvolupament de les empreses turístiques i de propiciar la
cooperació entre els estats membres mitjançant, sobretot, l’intercanvi de bones pràctiques (vegeu,
títol xxi, art. 176B). Sobre aquesta
qüestió, vegeu el subapartat
3.1.6. Sector públic i sector privat,
a la part tercera de l’obra.
282
Per a més informació, vegeu
el subapartat 3.1.7. Població resident i turisme, a la part tercera
de l’obra.
283
Sobre aquesta qüestió, vegeu el
subapartat 2.2.4. Estructura empresarial, a la part segona de l’obra.

Tan important com incidir en aquestes palanques és desenvolupar la capacitat de comunicar
amb consistència i persistència tot allò sobre el
que s’ha treballat per tal de crear una cadena de
valor competitiva, no en va la imatge determina
l’actitud i la predisposició del turista a l’hora
d’elegir la destinació. Respecte d’aquesta qüestió, no cal incidir en la importància de la construcció d’una imatge planificada basada en
una decisió prèvia de posicionament dinàmic,
capaç d’avançar-se a les tendències del mercat,
projectada de manera homogènia i coherent,
dirigida no només als mercats reals i potencials,
sinó també als agents regionals implicats.
I és que no s’ha d’oblidar que la competitivitat
del turisme es fonamenta en l’articulació ferma
i constant de patrons de coordinació entre sector públic i sector privat,281 la participació de la
població local282 i, especialment, en la competitivitat de les unitats empresarials –com a forma

de millorar els processos i activar la capacitat
creadora de valor–. Val a dir que, a les Balears,
aquest aspecte revesteix una atenció especial,
atès que el grau d’atomització del teixit empresarial turístic,283 i per extensió regional, incideix sobre la capacitat negociadora i el grau
d’internacionalització. Així doncs, el repte de la
competitivitat, com també la resta de reptes inherents a l’assumpció d’una nova cultura turística, no és abordable sense la cooperació dels
agents implicats.
Amb tot, la recerca de la prosperitat a través
del turisme, com a objectiu últim del repte de
la competitivitat, implica la internalització dels
beneficis i els costos derivats pel sistema sobre
la resta de l’estructura econòmica, el medi físic
i la dinàmica social. La justificació d’aquesta
necessitat no rau únicament en els incentius
que suposa per a la continuïtat de l’activitat turística, sinó en la seva capacitat per acumular
els recursos econòmics necessaris per aprofitar
les complementarietats del trinomi turismesocietat-medi ambient i, en darrera instància,
per assegurar l’assumpció del repte de la sostenibilitat amb garanties de futur.

Figura 5.2

El repte de la competitivitat
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Objectiu estratègic 1

Directriu d’acció

Avançar en l’adopció d’una
visió holística de la competitivitat en el marc de la planificació
turística

Internalitzar el repte de
la complexitat

Directriu d’acció

Objectiu estratègic 2

Desenvolupar instruments dinàmics
d’anàlisi i prospectiva

Avançar en la capacitat de
combinar les actuals rendes
de situació amb les tendències
del mercat

Línies d’actuació
• Internalitzar a nivell públic i privat l’estudi permanent dels determinants  
interns i externs del sector turístic.
• Efectuar el seguiment de les tendències de la demanda i de les estratègies de
les destinacions competidores.
• Diagnosticar l’estat i disponibilitat dels recursos de base (heretats i adquirits).
• Identificar i categoritzar les palanques de valor.
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Directriu d’acció

Objectiu estratègic 3

Gestionar la qualitat enfront
de la quantitat

Avançar en el manteniment
i reforç dels avantatges
comparatius

Línies d’actuació
• Satisfer les expectatives dels turistes i les necessitats de la població i els
agents locals.
• Adoptar un enfocament dinàmic que asseguri els resultats a curt termini i la
continuïtat a llarg termini.
• Afrontar la fragmentació geogràfica de la cadena de valor i el grau
d’atomització del teixit empresarial.

Directriu d’acció
Valoritzar els recursos heretats
(naturals, geogràfics i culturals)
Línies d’actuació
• Refermar la dimensió de sol i platja com a primera palanca de valor.
• Identificar els elements patrimonials amb projecció turística i potenciar
el seu recorregut com a factor d’atracció.
• Treballar en el reconeixement internacional de les Balears com a territori
d’interès natural i cultural.
• Recuperar zones turístiques en estat avançat de degradació.
• Aprofitar la localització geogràfica a favor de la segmentació i de la diversificació de mercats emissors.

Directriu d’acció

Línies d’actuació
• Introduir criteris d’eficiència per millorar la productivitat.
• Integrar la política de preus en el disseny de la planificació
a mitjà i a llarg termini.
• Atendre les dimensions estructurals de la competitivitat turística.
• Propiciar l’aprofitament dels recursos (heretats i adquirits) enfront de la mera
acumulació.

Capitalitzar els recursos
materials adquirits
Línies d’actuació
• Adequar la planificació de l’oferta turística a la definició estratègica del
producte turístic.
• Lluitar contra l’obsolescència dels equipaments bàsics.
• Reactivar la inversió dels agents locals i atreure inversió estrangera d’establiment.
• Formular plans de reconversió i requalificació integrals.

Directriu d’acció
Activar la palanca de la innovació

Directriu d’acció
Línies d’actuació
• Incrementar l’efectivitat del sistema R+D+i i la formació d’investigadors.
• Impulsar el paper de les unitats de transferència.
• Afavorir la innovació empresarial en termes de productes i processos.
• Fomentar l’esperit emprenedor i l’embrió de noves idees i formes de producció.
• Establir estratègies empresarials a favor de la cooperació tecnològica.

Objectiu estratègic 4
Avançar en la consecució
d’avantatges competitius

Directriu d’acció
Activar la palanca del capital humà

Línies d’actuació
• Articular polítiques d’atracció de mà d’obra especialitzada. Captació de talent.
• Alinear tots els nivells de formació amb els requeriments del sector turístic.
• Estimular la demanda de mà d’obra qualificada.
• Incentivar la formació permanent.
• Recolzar el reconeixement i acreditació de l’aprenentatge informal
(learning by doing).

Directriu d’acció
Activar la palanca
de les infraestructures

Directriu d’acció

Avançar cap a una imatge
planificada basada en un
posicionament dinàmic

Construir una nova imatge corporativa
de la destinació que posi en relleu els valors que fonamenten l’estratègia turística
Línies d’actuació
• Plantejar la construcció i gestió de la imatge des d’una perspectiva dual,
ajustada permanentment a les preferències del públic objectiu, però també
als valors i a la identitat de la població local.
• Coordinar el disseny i la implementació de l’estratègia de promoció entre els
diferents agents implicats.
• Establir un sistema permanent d’indicadors quantitatius i qualitatius sobre
l’eficiència i l’eficàcia de les accions promocionals duites a terme.
• Assegurar la projecció, el reconeixement i la notorietat de la marca tant
a nivell global com local.
• Corregir la desigual implantació de la marca ‘Illes Balears’ i de les marques
dels diferents territoris insulars.
• Aprofitar l’estratègia d’imatge i marca com a eina de diferenciació

Directriu d’acció

Línies d’actuació
• Establir condicions d’entorn a favor de la competitivitat.
• Integrar l’ordenament turístic de manera transversal.
• Garantir la coherència normativa entre els diferents nivells institucionals i les
diferents branques de l’ordenament.
• Estendre la cobertura normativa a tots els aspectes del fet turístic.
• Treballar la capacitat d’anticipació com a garantia del desenvolupament.
• Respondre amb agilitat als canvis del sector i noves figures de gestió.

Línies d’actuació
• Crear plataformes d’interacció per als principals stakeholders del
sistema turístic.
• Promoure la creació de gestors d’informació que posin les noves tecnologies
al servei de l’ordenació, l’anàlisi i la difusió del coneixement.
• Articular canals de transferència del coneixement eficaços i multidireccionals
(universitat-administració-empreses).
• Incorporar el coneixement generat als programes de formació.

Objectiu estratègic 5

Línies d’actuació
• Identificar les prioritats i seleccionar els projectes en termes de guanys de
productivitat i adequació a les necessitats de residents i turistes.
• Millorar la gestió de les infraestructures existents i dels serveis que sustenten
d’acord amb la càrrega demogràfica real.
• Generar alternatives de mobilitat i plataformes d’interconnexió entre diferents
mitjans de transport.
• Aprofitar les xarxes de telecomunicacions per a la canalització de continguts
amb valor turístic.

Activar la palanca del marc jurídic
i institucional

Formalitzar el coneixement acumulat
i integrar-lo en el procés de generació
i adopció de nou coneixement

Objectiu estratègic 6

Directriu d’acció

Avançar en la internalització
dels costos i beneficis del
turisme

Neutralitzar els impactes negatius
i aprofitar els impactes positius
Línies d’actuació
• Connectar el turisme amb l’entramat econòmic, social i ambiental.
• Evitar desequilibris sectorials.
• Gestionar la relació població resident-turisme.
• Minimitzar els impactes ambientals.
• Establir mecanismes captadors de valor que incentivin la reinversió dels rèdits
obtenguts i la seva redistribució arreu del teixit regional.
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5. 3. E l r ep t e d e l a s os t en ib il ita t

284

En general, el terme conservació evoca la no-utilització present
dels recursos per tal que puguin
ser utilitzats en el futur. No
obstant això, des de l’economia
ambiental, que és l’aproximació
que se seguirà en aquestes pàgines, es defineix la conservació
com l’ús apropiat dels recursos a
cada moment del temps.

285
La internalització fa referència
al procés mitjançant el qual els
agents econòmics i socials prenen
consciència dels impactes sobre
el medi ambient que deriven de la
seva activitat i els incorporen a la
presa de decisions.
286

La majoria dels objectius
s’han expressat en termes quantitatius –d’acord amb orientacions antropocèntriques (per ex.
nombre de turistes)– o en termes
qualitatius –d’acord amb orientacions ecocèntriques (per ex. capacitat de càrrega). Vegeu, pel que
fa al cas, Coppock (1982),
O’Reilly (1991), Tisdell i Wen (1997)
i Seild i Tisdell (1999).

287

Una disjuntiva habitual en el
marc de la sostenibilitat fa referència a les diferències entre creixement i desenvolupament sostenible (Pezzey, 1989). No obstant
això, seguint Bretschger (1998),
d’ara endavant s’utilitzaran indistintament ambdós conceptes.
288

Tècnicament, l’entropia és una
funció no decreixent que mesura
la distància d’un sistema respecte
al seu estat d’equilibri amb relació
als sistemes adjacents. Els processos de transformació de matèria i
energia augmenten l’entropia del
sistema i, consegüentment, disminueixen el treball que, en termes
físics, el sistema pot realitzar
(Ayres, 1999).

Caminar cap a una nova cultura turística consisteix a avançar en l’adopció de fórmules que
facin compatible el desenvolupament turístic i
la conservació284 del medi ambient, controlant
i internalitzant285 les interaccions que s’estableixen dins el sistema turístic balear per garantir,
en última instància, la capacitat de satisfer les
necessitats de la població resident i dels turistes
sense comprometre el benestar de les generacions futures.
Aquest enunciat, que proposa, fonamentalment, l’assoliment d’un objectiu social, ha
estat analitzat, al llarg de les dues darreres
dècades, des de disciplines diferents (economia, sociologia, antropologia, ecologia, etc.)
d’acord amb la definició mateixa de medi ambient que acull el conjunt de circumstàncies fisiconaturals, culturals, econòmiques i socials
que envolten les persones i els éssers vius. Així,
a nivell internacional, s’han publicat un nombre elevat d’articles i informes referits a les
possibilitats de mantenir l’expansió turística
com a motor de creixement econòmic enfront
dels impactes naturals, culturals, econòmics
i socials que genera, fet que ha contribuït a
sensibilitzar l’opinió pública i ha provocat una
atenció creixent envers la ‘sostenibilitat turística’ (Archer, 1996; UNWTO, 1999b). No obstant això, cal reconèixer que, en el dia d’avui,
el caràcter polisèmic del terme ha propiciat
que s’hagi associat a nombrosos objectius286
i que, alhora, s’hagi utilitzat com a element
d’ornamentació de discursos i declaracions o
de formulació de sinonímies referides a desenvolupaments turístics equilibrats, integradors,
harmoniosos, compatibles, alternatius, verds,
etc. El resultat és que, avui, la ‘sostenibilitat
turística’ és un concepte ambigu, confús i de
difícil aplicació pràctica.

Tanmateix, en economies en què, com la balear, el turisme genera una important contribució en termes de creixement i acapara, per tant,
una part substancial de recursos de producció, esdevé pertinent i potser, fins i tot, obligat
–atesa la relació de dependència bidireccional
que manté amb el medi ambient– interrogar-se
sobre la possibilitat de definir una senda de creixement turístic sostenible,287 entesa com aquella
pauta de producció de béns i serveis turístics –i
de consum dels recursos– que no disminueix la
capacitat de la població resident ni dels turistes
de satisfer les seves necessitats, sigui quin sigui
l’horitzó temporal considerat.
En el fons, emperò, darrera la possibilitat de
mantenir de manera continuada el creixement
turístic s’amaga una restricció important: els
límits imposats pel medi fisiconatural. Així, segons l’opinió d’alguns autors, tant des de dins
com des de fora de l’economia (Boulding, 1966;
Georgescu-Roegen, 1971; Daly, 1987, 1993), el
creixement econòmic durador no és possible
atesa la dotació finita de matèria i energia i el
caràcter entròpic288 dels processos de reordenació i transformació, fets que, a la llarga, imposen límits físics al creixement econòmic per la
via de la llei de rendiments decreixents.
No obstant això, aquesta visió descuida el fet
que l’activitat econòmica, en general, i turística, en particular, més enllà d’un procés de
transformació, és un procés de creació de valor
(Smulders, 1998). De fet, el creixement econòmic no és més que l’augment del flux de valor
econòmic generat. D’aquesta manera, tot i
que el creixement turístic és, des d’una vessant
quantitativa, certament limitat, el creixement
mesurat en termes de valor no té pas perquè
ser-ho, sempre que sigui factible, a través dels
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processos de transformació, crear més valor,
més utilitat,289 a partir de la mateixa quantitat
de matèria i energia disponible. Així, si bé s’accepta que en el procés de generació de valor no
es pot prescindir de matèria i energia, també
s’afirma que no existeix un requeriment mínim
per assolir un cert nivell de producció o benestar agregats. I és que, essencialment, l’activitat
turística es nodreix de dos inputs bàsics, matèria i energia i coneixement (tecnologia290), els
quals, combinats de manera flexible, donen lloc
a altres factors de producció –recursos naturals
amb diferents graus de processament, treball,
capital, etc.– o a béns i serveis directament consumibles (Smulders, 2000).
D’acord amb aquesta perspectiva, si les Balears,
a través del sistema turístic, són capaces de substituir progressivament la utilització de matèria i
energia per coneixement aplicable tant als processos i factors de producció com a les activitats de consum, és possible que assolesquin una
senda de desenvolupament sostenible i, així, garantesquin, d’acord amb els processos d’acumulació de capital, l’equitat intergeneracional.
La preocupació per l’equitat intergeneracional
és al darrere del concepte de sostenibilitat. L’informe Brutland mateix (WCED, 1987) exigeix
que el benestar humà, entès com la capacitat
de satisfer les necessitats humanes actuals i
futures, no decaigui en el temps, o en paraules de Newmayer (1999), que no es reduesqui
la capacitat de proveir utilitat per càpita (per
a un membre representatiu de la societat) no
decreixent ad infinitum.291 Es tracta, en definitiva,
de garantir a les generacions futures el mateix
conjunt d’oportunitats de benestar de què ha
gaudit la generació actual o, en altres paraules,
de llegar-los un estoc de capital –com a proveïdor de benestar directe (béns o serveis) o indirecte (recursos)– a partir del qual puguin donar
resposta a les seves necessitats.

En aquest recorregut, tal com ensenya la teoria
del creixement econòmic, s’ha d’adoptar una
visió àmplia de capital que contempli l’estoc actual de capital natural (recursos naturals i ambientals de la biosfera), capital productiu (béns
d’equipament, infraestructures, etc.), capital
humà (educació, formació, experiència laboral,
etc.), capital tecnològic (coneixement tangible i
intangible) i capital social i institucional,292 així
com la seva evolució en el temps i les possibilitats de substitució entre uns components de
capital i els altres, en un context caracteritzat
per la presència d’importants restriccions fisiconaturals, tecnològiques, culturals, etc.293
Dissortadament, emperò, aquesta informació
no està, generalment, disponible. Tan difícil resulta fer supòsits plausibles sobre les alternatives tecnològiques com sobre les conseqüències
ambientals de les activitats humanes, fets que,
juntament amb la consideració de la irreversibilitat dels danys ambientals i la incertesa existent sobre les possibilitats de substitució entre
diverses formes de capital, dificulten la definició i l’elecció d’una senda d’eficiència i d’equitat intertemporal.
Tanmateix, si s’accepta que aquesta trajectòria
és socialment desitjable i és té la certesa que
existeix i que és possible assolir-la, esdevé pertinent orientar esforços a identificar-la, compartir-la entre tots els agents econòmics i socials
i propiciar que la societat, a través d’un marc
institucional adequat, seleccioni aquesta senda
d’entre totes les trajectòries possibles. Aquest
és el repte de la sostenibilitat. Un repte que no
amaga la dificultat de determinar les propietats
desitjables d’aquesta trajectòria, ni la seva vulnerabilitat davant qualsevol canvi en les condicions de partida (demanda, nivell de reserves,
estat de la tecnologia, etc.), ni els efectes que la
cerca d’aquest tipus de desenvolupament pot
tenir sobre el nivell de vida actual, ni la baixa
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La utilitat, entesa aquí com a
sinònim de satisfacció o benestar,
és l’objectiu final de qualsevol de
les branques de la Teoria econòmica. A la utilitat termodinàmica
se l’anomena energia disponible
o exergia.

290
S’adopta un concepte ampli
de tecnologia, tal com es manifesta també a l’apartat 5.1. El repte
de la complexitat.
291

El principi d’utilitat és un
principi filosòfic creat per l’utilitarisme, que considera que
allò que és correcte és allò que
proporciona el major bé possible
a la major quantitat de persones
possible. Es tracta, així, d’un
principi de l’ètica teleològica, que
basa els judicis de la moral en
les conseqüències de les accions.
Alguns dels autors fonamentals
de l’utilitarisme són Jeremy
Bentham, James Mill o John
Stuart Mill. De fet, com recorda
Rawls (1971), la idea que utilitat i
justícia estan vinculades apareix ja
en el contracte social de Rousseau.

292

El capital social i institucional
es produeix per l’acumulació
individual i la contrastació social
de les formes de comportament,
motiu pel qual condiciona
l’aparició i l’aplicació del capital
productiu.

293

És important advertir, doncs,
que en l’avaluació de la sostenibilitat, les restriccions naturals
no són les úniques que s’han de
considerar.
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probabilitat que el mercat l’assolesqui de manera espontània.

294

Per a una anàlisi més
detallada, vegeu el subapartat
4.2.3. Impactes ambientals,
a la part quarta de l’obra.

295

Els sistemes de certificació
voluntària engloben diversos
mecanismes, com els premis i
reconeixements establerts per la
indústria turística, els sistemes
d’etiquetatge ambiental per a
empreses i espais turístics i els
sistemes de gestió i auditoria
ambiental d’empreses turístiques,
els quals permeten acreditar
l’administració sostenible de
les instal·lacions turístiques a
través de la norma internacional
ISO14001 i el reglament europeu
EMAS (Chang i Wong, 2006).

296
Els codis de conducta són
guies de comportament o recomanacions per als agents del
sector que tenen l’objectiu de
reduir els impactes ambientals
de l’activitat. Entre aquest tipus
d’actuacions destaca l’Agenda 21
per a la indústria de viatges i turisme (UNWTO, 1998); la Carta
Mundial de Turisme Sostenible
(UNWTO, 1995), etc.
297

Existeixen exemples d’ecoetiquetes d’àmbit superior, com
l’ecoetiqueta europea per a serveis
d’allotjament turístics (Decisió
2003/287/CE) o la Green globe 21
–única ecoetiqueta aplicable a
agents i a destinacions turístiques
a tot el món (Synergy, 2000).

En aquest punt, cal recordar que el funcionament de l’economia depèn en bona mesura
dels mecanismes institucionals que la societat
decideix utilitzar, com a política, per incentivar i coordinar la participació dels recursos en
l’economia: els drets de propietat per retenir
(conservar) o gastar (consumir) una determinada riquesa (capital, en sentit ampli); els
drets dels individus a comercialitzar; les lleis
que defineixen el paper de les empreses públiques i privades; els sistemes de tributació i de
fixació dels preus, etc. En definitiva, més enllà
dels límits físics, és el marc institucional, entès
com la combinació d’estructures de mercat,
assignació de drets de propietat i instruments
d’intervenció pública, el que fa possible que,
juntament amb les preferències socials (sistema de valors), l’economia transiti per una senda de creixement sostenible.
El repte de la sostenibilitat requereix, doncs,
canvis en el marc institucional que només podran dur-se a terme si aquest objectiu és assumit per tots i cadascun dels agents econòmics
i socials, des de les seves posicions respectives,
atenent, evidentment, la capacitat d’acció corresponent i la seva responsabilitat. Tan necessari és un canvi d’escenari en la dinàmica interna
del sector públic a l’hora de donar respostes al
repte de la sostenibilitat turística com ho és en
l’àmbit privat –ciutadans i empreses–. Respostes que no poden continuar sent declaracions
retòriques, exercicis teòrics o parcials, sinó que
han de basar-se en la implicació i la implantació realista, mitjançant una acció pública coordinada que proporcioni un marc integral i
estable, que agrupi totes les polítiques sectorials afectades i permeti el desenvolupament de
directrius i línies d’actuació interdepartamentals i intersectorials, en favor de nous esquemes

econòmics que aprofundesquin en l’ecoeficiència, permetin desvincular la producció de béns i
serveis turístics del consum creixent de matèria
i energia i afavoresquin l’aplicació de noves tecnologies ambientalment avançades i la reducció d’impactes en nombrosos àmbits.294
Alguns dels mecanismes que afavoreixen la
consecució del repte de la sostenibilitat han
començat a aparèixer al si del sector turístic
balear en forma de programes d’estalvi d’energia, aigua i altres recursos, atesa la reducció
de costos que duen associats. A més, aquesta
mena de pràctiques solen donar lloc a algun tipus de certificació que proporciona informació
al consumidor respecte al comportament ambiental dels agents turístics i donen, així, una
resposta visible a una demanda caracteritzada
per una creixent consciència ecològica (Kotler
et al., 2003). En aquest sentit, la recerca de beneficis privats, a través dels menors costos, així
com de la millora de la imatge de l’empresa,
condueix de manera pràcticament voluntària i
descentralitzada a un augment de la qualitat
ambiental. Des de la proposta pionera de certificació de qualitat ambiental de platges i ports
esportius que representa la bandera blava
(Font i Buckley, 2001), els instruments d’autoregulació desenvolupats pel sector turístic han
proliferat fins a arribar, en l’actualitat, a més
de cent iniciatives rellevants identificades per la
UNWTO (2002), entre les quals es troben els
sistemes de certificació voluntària295 i els codis
de conducta ambiental.296 Entre aquests sistemes, destaquen pel seu volum les ecoetiquetes,
que s’han aplicat majoritàriament als allotjaments turístics regionals.297
No obstant això, aquestes respostes voluntàries, per bé que són altament representatives de
la direcció del canvi, són insuficients per afrontar el repte de la sostenibilitat. En realitat, es
tracta d’accions individuals a través de les quals
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cada agent turístic estableix la seva actuació
maximitzant la seva pròpia funció objectiu.
Com ja s’ha explicat anteriorment, un dels grans
problemes per avançar cap a una nova cultura
turística és que pot ser individualment racional
no participar-hi, és a dir, actuar de manera no
cooperativa; així doncs, mentre que uns agents
avancen i lideren la implantació de sistemes de
gestió ambiental i de les auditories ambientals
que els acompanyen o opten per l’ecoetiquetatge i la participació en fons d’inversió ètics i
ambientals, altres consideren aquests elements
com una distorsió que dificulta les seves operacions i en compromet els resultats, amb la qual
cosa contribueixen indirectament al deteriorament o, en altres paraules, a un resultat ineficient, des d’un punt de vista social.
El repte de la sostenibilitat estableix, doncs,
com a condició necessària, la cooperació. Una
condició que esdevé suficient si tots i cadascun
dels agents econòmics i socials –públics i privats– són capaços d’escollir una funció objectiu
de manera que la sostenibilitat aparegui entre
les seves variables d’elecció. En cas contrari, l’Administració es veu obligada a incidir, a
través de regulacions de compliment obligat o
d’instruments econòmics, en el comportament
dels agents econòmics i socials.
El llistat de regulacions (estàndards de qualitat
o quantitat sobre recursos, productes o processos; normes d’accessibilitat, captació, utilització i emissió; normes de planificació i ordenació del territori, etc.) i instruments econòmics
(impostos, cànons i taxes a la utilització, al
consum, a la contaminació, als serveis prestats;
subsidis en forma de subvencions, crèdits blans
o desgravacions fiscals; gravàmens de no-compliment i dipòsits de bon fi; creació de mercats
a través dels anomenats permisos negociables,
etc.) es podria allargar encara més i avançar,
aquí, una discussió sobre els avantatges dels

uns i els altres en termes d’eficàcia,298 eficiència, flexibilitat, equitat i idoneïtat d’acord amb
la problemàtica tractada. No obstant això,
aquesta discussió, encara que important, està
fora de lloc en aquestes pàgines. El que sí que
resulta rellevant matisar és que totes aquestes
mesures estan pensades per resoldre problemes
o conflictes concrets (com ara millorar la gestió de residus, preservar la diversitat biològica,
reduir els nivells de contaminació, garantir un
nivell de qualitat de l’aigua de bany, etc.) i només, en el millor dels casos, es relacionen amb
l’objectiu d’assolir la sostenibilitat, és a dir, en
termes de garantir l’equitat intrageneracional i
intergeneracional.
El repte de la sostenibilitat topa, doncs, amb
una dificultat afegida. En efecte, el paquet de
mesures disponibles s’orienta, en general, a
aconseguir un determinat objectiu que per si
mateix constitueix un repte, per tal com es contemplen una o més alternatives per maximitzar
el benestar social dels afectats per una situació
o l’altra. Però, en realitat, des d’una perspectiva
de sostenibilitat, encara que aquestes mesures
–especialment els instruments econòmics– són
conceptualment molt potents per assolir objectius ambientals i desenvolupen un paper cabdal
en la internalització dels impactes ambientals,299
es queden coixes a l’hora de garantir la viabilitat de tot el procés i assegurar que l’alternativa
finalment seleccionada respecti el principi de
l’equitat intrageneracional i intergeneracional.
En suma, el desenvolupament sostenible és
possible, però no és la solució per la qual opta
de manera espontània el mercat (Solow, 1974;
Stiglitz, 1974; Hartwick, 1977), ni tan sols en
condicions ideals en què l’Administració, via
regulacions o instruments econòmics, aconsegueix corregir les fallides del mercat. El repte de la sostenibilitat exigeix quelcom més que
l’eficiència econòmica. Així, l’única solució que
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Cal recordar, en aquest punt,
que el concepte d’eficàcia fa
referència a la mesura en què
s’assoleix un determinat objectiu,
mentre que l’eficiència relaciona el
grau de consecució d’aquest objectiu amb el cost que ha suposat.

299
De fet, Buckley (2002), entre
d’altres, sosté que mitjançant una
combinació adequada d’aquests
instruments es pot assolir l’eficiència econòmica.
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sembla realment pragmàtica per garantir un
desenvolupament sostenible consisteix a mantenir constant l’estoc agregat de capital natural
(Pearce i Turner, 1990), deixant, això sí, que es
produesquin canvis en la seva composició. Al
cap i a la fi, no es tracta de mantenir constant
l’estoc de capital natural, sinó el flux de béns i
serveis que proporciona la biosfera.

300

Consultau l’epigraf
4.2.3.2 Recursos energètics,
a la part quarta de l’obra.

301

Per a més informació, vegueu
el subapartat 4.2.1 Recursos de
base limitats, a la part quarta de
l’obra.

302

És important advertir que
aquesta regla s’aplica al conjunt
de projectes d’inversió i no individualment. De fet, si s’aplicàs a
cada projecte seria innecessàriament restrictiva.

En aquest sentit, és necessari tenir en compte
que la biosfera compleix almenys quatre funcions que són valorades positivament per la
societat, en general, i pel turisme, en particular. Així, la biosfera: (1) proveeix recursos (sòl,
aigua, energia, aire, etc.), que formen part de
la funció de producció de béns i serveis turístics i que, per tant, contribueixen a la creació
de valor; (2) proporciona béns naturals (paisatge, parcs naturals, etc.), que són demanats
pels turistes i que, com a tals, s’integren a la
seva funció d’utilitat o benestar; (3) funciona,
gràcies a la seva capacitat d’assimilació, com
un abocador per a molts dels residus i deixalles
que l’activitat turística genera i que la societat
vol eliminar; i (4) és per a l’espècie humana el
que sustenta la vida i la seva diversitat.
D’aquesta manera, el repte de la sostenibilitat
obliga les Balears a tenir en compte l’estoc actual de recursos naturals i el flux de béns i serveis ambientals que se’n deriven i a introduir-lo
com una restricció a l’hora de prendre qualsevol decisió de consum o d’inversió –pública o
privada– que afecti, directament o indirectament, la capacitat de la biosfera de desenvolupar les seves funcions. En el cas dels recursos
renovables, aquest criteri és relativament fàcil
de traduir a regles pràctiques. Per exemple, els
recursos hídrics s’han d’utilitzar de manera que
el seu ritme d’extracció no sigui superior al ritme de regeneració o, en el cas del flux de residus, no ha de superar la capacitat d’assimilació
del medi receptor.

Això no obstant, l’aplicació d’aquesta restricció no és tan evident en el cas dels recursos no
renovables (com ara el sòl, els combustibles
fòssils, etc.), els recursos que han perdut la
condició de renovabilitat per mor d’un patró
de sobreexplotació continuada i els que desenvolupen funcions difícilment substituïbles
(com ara les de suport a la vida, la regulació del
clima, els cicles bioquímics, etc.). En aquestes
circumstàncies, perquè el flux de béns i serveis
es mantengui constant és necessari, d’una banda, assegurar un ritme adequat de substitució
entre recursos no renovables i renovables i, de
l’altra, garantir que la disminució de l’estoc no
es traduesqui en una disminució del benestar,
mitjançant un augment de la productivitat i,
per tant, del valor econòmic del recurs a llarg
termini (Gómez, 1994). Un exemple del primer
cas és la substitució de l’energia derivada de
combustibles fòssils per energies alternatives
(solar, eòlica, etc.). Un exemple del segon cas
és una millora de l’eficiència energètica,300 és a
dir, l’obtenció de la mateixa quantitat d’output
amb un cost menor.
Així les coses, siguin quines siguin les circumstàncies actuals que envolten els diferents elements que conformen l’estoc agregat de capital
natural de les Balears (reserves minerals, qualitat de l’aire i de les aigües subterrànies, capacitat per reciclar i absorbir residus, biodiversitat,
etc.),301 la introducció de la restricció enunciada
obliga a ampliar l’objectiu d’eficiència econòmica, de manera que, d’ara endavant, els projectes d’inversió públics i privats que s’impulsin
en matèria turística només es duguin a terme si
(1) individualment responen al repte de la competitivitat enunciat a l’apartat anterior i, alhora, (2) conjuntament, no malbaraten el flux de
béns i serveis que deriva de l’estoc de capital
natural.302 D’acord amb aquesta darrera qüestió, el conjunt de projectes d’inversió s’haurà de
complementar necessàriament amb un o més
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‘projectes ombra’ (en la terminologia de Pearce),
amb l’únic propòsit de corregir o compensar els
danys ambientals ocasionats per la resta i, configurar, així, un programa d’inversions sostenible. Val a dir, per tant, que els ‘projectes ombra’
no han ser jutjats amb criteris d’eficiència sinó
d’eficàcia econòmica, és a dir, segons la capacitat de corregir o compensar els efectes negatius
de la cartera de projectes d’inversió.

el segon a l’hora de mantenir una senda de benestar no decreixent, però el cert és que, com ja
s’ha vist, les restriccions naturals no són les úniques que cal considerar en l’avaluació del repte
de la sostenibilitat. I és que si es defugissin els
condicionants que rauen en la dimensió social
en què es desenvolupa l’activitat turística, difícilment es podrien contestar les preguntes bàsiques: què, com i per a qui produir.

En aquest sentit, els projectes ombra s’han
d’orientar a:

En aquest sentit, atès que les relacions turismemedi ambient no es poden contemplar prescindint dels principis, drets, preferències i valors
de la societat envers la utilització, explotació,
conservació i respecte del medi ambient, el repte de la sostenibilitat obliga a un canvi profund
del comportament i les actituds de consum
i producció dels agents econòmics i socials i
assenyala la importància de la participació de
tots els agents locals en la gestió del capital
acumulat (natural, productiu, humà i tecnològic) i, per tant, en la coordinació de les diferents
estratègies turístiques. I és que la formulació de
qualsevol estratègia turística sostenible ha d’integrar, a més de les constants del medi fisiconatural, les particularitats de l’entorn econòmic,
social i cultural en què s’ha de desenvolupar. En
cas contrari, els individus o grups socials que
intervenen en els processos d’acumulació seguiran optant racionalment per l’ús intensiu de
tot tipus de capital a curt termini i, consegüentment, per l’augment de l’entropia (tendència al
deteriorament) de cadascuna de les dimensions
del sistema turístic. Aquesta darrera qüestió
esdevé especialment rellevant pel que fa als recursos d’ús compartit que, com ara el clima,
l’entorn urbà i natural, el paisatge i el patrimoni
historicocultural, sostenen la dimensió bàsica
del producte turístic.

Constituir unitats ambientals homogènies,303
d’acord amb aptituds –retroalimentacció, autoregulació, adaptació, estabilitat, etc.–, compatibilitats i incompatibilitats d’ús, com a única
via per garantir l’eficiència o productivitat del
medi fisiconatural i, consegüentment, la satisfacció de les necessitats de béns i serveis que
demana el desenvolupament turístic mateix.
És aquesta capacitat per produir, de manera
permanent, matèria i energia, la que sosté la
productivitat del sistema turístic, d’aquí ve la
importància de conservar-la.
Enriquir la diversitat biològica,304 per tal com
s’erigeix en el principal suport de la productivitat de l’ecosistema i, consegüentment, de la
continuïtat productiva del sistema turístic. Cal,
doncs, propiciar la creació de zones d’esmorteïment i corredors naturals per tal que la fauna
pugui emigrar i desplaçar-se d’una unitat ambiental a una altra. No n’hi ha prou a protegir
determinats espais sinó que s’ha d’estimular
el desenvolupament d’activitats agrícoles, al
voltant dels perímetres exteriors, connectades
amb la mateixa productivitat de l’espai.
Tanmateix, la connexió entre la sostenibilitat i
el medi fisiconatural no és més que una conseqüència del fet que la primera neix amb la finalitat de posar en evidencia els límits que imposa

Amb tot, és necessari modificar el marc jurídic i institucional per reforçar les relacions
turisme-societat-medi ambient, fet que reco-
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303
És a dir, espais en els quals
existeix un cert grau d’homogeneïtat tant en l’estructura com en
el funcionament.

304

Seguint les recomanacions
de Margalef, s’ha preferit el terme diversitat biològica al més
utilitzat de biodiversitat, encara
que ambdós són utilitzats indistintament al llarg de l’obra. En
aquest sentit, es poden distingir
tres tipus de diversitat biològica
–genètica, d’espècies, d’ecosistemes–, a la qual caldria afegir la
diversitat funcional, que reconeix
la sinergia però també la redundància entre serveis ecològics que
emanen de diferents espècies que
conviuen com a part d’una mateixa biocenosi.
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mana introduir canvis en les formes d’apropiació social dels recursos d’ús compartit
(i.e. drets de propietat) i, consegüentment,
orientar els ‘projectes ombra’ a compensar
també les implicacions econòmiques i socials
(costos i beneficis) que es deriven d’aquest
canvi. En aquest cas, els ‘projectes ombra’
abasten qüestions referides tant a la millora
de l’eficiència, mitjançant l’estímul de la R+D+i,
la inversió i la formació envers la gestió
d’aquests recursos, com la potenciació del seu
propi coneixement i conservació.
Ignorar el repte de la sostenibilitat té alts costos per al turisme balear, atès que condiciona
almenys tres aspectes: (1) l’assoliment del repte de la competitivitat per tal com els principis
orientadors de la sostenibilitat sustenten la
dimensió a llarg termini de la competitivitat
turística; (2) el desenvolupament d’activitats
més avançades que, com els serveis quaternaris i quinaris, sorgeixen arran de l’adopció d’un
patró de creixement sostenible, són fàcilment
connectables amb l’especialització turística,
impulsen la productivitat i reporten un major
valor afegit; i (3) el compliment dels compromisos internacionals en matèria de sostenibilitat i, consegüentment, la transposició a l’àmbit
regional de les mesures econòmiques, socials i
ambientals corresponents.
Així les coses, la sostenibilitat és un factor estratègic clau per incrementar la competitivitat
de la destinació balear en el marc d’una plani-

ficació integral de llarg termini que consideri la
complexitat del sistema turístic i els interessos
de tots els agents implicats i, viceversa, la competitivitat esdevé una condició indispensable
per assolir la sostenibilitat, per tal com requereix la capacitat (talent) per desenvolupar nous
productes i processos (tecnologies) que valoritzin les diferents baules de la cadena de valor
(transport, allotjament, etc.) i alhora contribuesquin a la utilització més eficient dels recursos
patrimonials i naturals.
En aquest sentit, és necessari impulsar el posicionament en el mercat turístic internacional de
nous productes d’alt valor afegit i de noves zones turístiques, basades en valors culturals i ambientals propis, on la qualitat de servei i els alts
nivells d’eficiència ambiental s’erigesquin en el
principal ‘factor d’atracció’ de nous segments
de clients que responguin a una distribució
temporal més equilibrada dels fluxos turístics.
Aquesta és l’única manera que el sector turístic
assumesqui el valor de la sostenibilitat com a
part de la seva estratègia de negoci. Addicionalment, cal elaborar campanyes de sensibilització
i formació dirigides als agents turístics, als turistes mateixos i a la població resident, atès que
tots integren la cadena de valor. Es tracta, en
definitiva, d’orientar i de crear potents referents
d’efectes demostració, bones pràctiques i incentius envers els agents econòmics i socials en
favor de la necessitat de reforçar els processos
(tecnologies) que condicionen a llarg termini el
desenvolupament turístic de les Balears.

Figura 5.3

El repte de la sostenibilitat

Objectiu estratègic 1

Directriu d’acció

Avançar en favor de l’eficiència
econòmica

Internalitzar el repte de competitivitat

Línies d’actuació
• Propiciar l’aprofitament de tots els tipus de capital enfront de la mera
acumulació.
• Activar els mecanismes (palanques) de creació de valor a cadascun dels
processos (interaccions) que tenen lloc entre les diferents dimensions del
sistema turístic.
• Impulsar la productivitat apel·lant a les dimensions estructurals de la
competitivitat turística.
• Assegurar una alta taxa d’acumulació, estalvi i inversió que faci
sostenible el desenvolupament també en la seva vessant econòmica i
que possibiliti generar els recursos financers i econòmics necessaris
per potenciar el coneixement i la protecció i reproducció del patrimoni
natural i cultural.

Directriu d’acció

Objectiu estratègic 2

Substituir progressivament la
utilització de matèria i energia
per coneixement aplicable

Avançar en l’assoliment de
l’eficiència integral del sistema

Línies d’actuació
• Identificar processos que poden suposar alteracions significatives de
l’eficiència integral del sistema, amb un èmfasi especial en la tecnologia
emprada i les seves repercussions.
• Fomentar l’aplicació de coneixements científics a la resolució de problemes que es plantegen amb relació a la satisfacció de les necessitats de
residents i turistes (tecnologies).
• Orientar la R+D+i a la generació de tecnologies encaminades a la reducció
de costos ambientals i a l’augment de la productivitat de l’ecosistema.
• Seleccionar les tecnologies d’acord amb criteris globals de desenvolupament (productores d’energia a partir de recursos renovables, conservadores de matèria i energia, productores de béns susceptibles de ser
reutilitzats i reciclats, minimitzadores de contaminació i residus, etc.).

Objectiu estratègic 3

Directriu d’acció

Avançar en l’adopció d’una
senda de creixement sostenible

Introduir modificacions en
el marc jurídic i institucional
Línies d’actuació
• Integrar la dimensió ambiental a les polítiques turístiques i, consegüentment, a la planificació, per tal de permetre l’adequada localització
espacial de la inversió
• Incentivar la progressiva integració dels principis sostenibles a la funció
objectiu dels agents turístics.
• Privilegiar les estratègies d’anticipació i prevenció, motiu pel qual es
imprescindible millorar i reorganitzar els sistemes d’informació (model
pressió-estat-resposta).
• Incidir en l’articulació de formes d’apropiació i control dels recursos
d’ús compartit.
• Aplicar sistemàticament el principi ‘qui contamina paga’ i la utilització
creixent d’instruments econòmics.
• Identificar i valorar els riscos ambientals que deriven de l’activitat turística.
• Fomentar l’ús de mètodes de valoració econòmica de medi ambient en
el marc de l’anàlisi cost-benefici i la presa de decisions.
• Establir incentius per a la implantació de sistemes d’estalvi de recursos.
• Afavorir el desenvolupament d’activitats econòmiques més avançades.

Sostenir la productivitat
de l’ecosistema
Línies d’actuació
• Dissenyar i executar ‘projectes ombra’.
• Aprofundir en el coneixement de les aptituds, les compatibilitats i
incompatibilitats d’ús del medi fisiconatural.
• Enriquir la diversitat biològica.
• Crear i protegir unitats ambientals homogènies.
• Propiciar la creació de zones d’esmorteïment i corredors naturals entre
les distintes unitats ambientals.
• Estimular el desenvolupament d’activitats agrícoles al voltant dels
perímetres exteriors de les unitats ambientals.

Sostenir la dimensió sociocultural

Línies d’actuació
• Fomentar l’accés a una ocupació de qualitat.
• Recolzar la integració social.
• Garantir la salut pública.
• Preservar l’entorn social i cultural.
• Afavorir el canvi en els patrons de comportament i les actituds de consum i producció dels agents econòmics i socials.
• Fomentar la participació dels agents locals en la gestió del capital
acumulat i la coordinació de les estratègies turístiques.
• Establir mecanismes de compensació davant les implicacions socials
i econòmiques que deriven dels canvis sobre els drets de propietat.
• Desenvolupar programes de formació envers la gestió i conservació
dels recursos.
• Garantir la igualtat de resultats i oportunitats.
• Incidir en la responsabilitat social corporativa.

Reduir els impactes negatius sobre
els recursos de base

Línies d’actuació
• Millorar la concepció de productes, processos i tecnologies d’acord amb
criteris d’estalvi i eficiència.
• Estimular la implementació de tecnologies netes com a forma de prevenir i
reduir la contaminació a tots els àmbits (energètic, hídric, residus, etc.).
• Fomentar l’adopció de mesures voluntàries (ecoetiquetes, codis de
conducta ambiental, sistemes de certificació voluntària, etc.).
• Introduir plans de minimització de residus, vessaments i emissions.
• Introduir normes de regulació i control i instruments econòmics.
• Transposar a l’àmbit regional els compromisos internacionals en matèria
de sostenibilitat.
• Utilitzar el sistema de preus per reflectir el cost real dels recursos.
• Reduir els impactes derivats de l’estacionalitat i de la concentració
espacial turística.
• Optimitzar energèticament i ambientalment les necessitats de mobilitat
dels turistes.
• Millorar la qualitat de l’aire a les zones urbanes.
• Fomentar la reutilització i el reciclatge.

Directriu d’acció

Directriu d’acció

Directriu d’acció

Objectiu estratègic 4

Directriu d’acció

Avançar en favor de l’equitat
intergeneracional

Garantir el flux de béns i serveis
que proporciona l’estoc de capital
natural ad infinitum
Línies d’actuació
• Computar les pèrdues de valor d’ús que s’associen als processos
de producció.
• Respectar la capacitat de regeneració dels recursos renovables.
• Adequar l’abocament de residus i deixalles a la capacitat d’assimilació
del medi receptor.
• Fomentar la substitució de recursos no renovables per recursos renovables.
• Millorar la productivitat dels recursos no renovables.
• Propiciar l’obtenció de factors de producció, béns i serveis a través de
combinacions flexibles de matèria i energia i coneixement, d’acord amb
criteris que superin la visió tradicional de l’eficiència econòmica.
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